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Wydział Strategii Miasta 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

Sprawozdanie z realizacji ,.Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 201 O- 2020" 

za rok 2016 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

w tabolach k~rt programów strategicznych zostnly u~yte nazwy wydziałów w wersji zgodnej ze Strategią 
Zrównowa~onego Rozwoju Miasta Go~Lowa Wlkp. na lata 2010-2020 
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Rozwój szkolnictwa wyższego 
Synlhol 

Program Szk. 
łr\1tższe 1 

ho"'z"'la"'la:-:n"'lo~1;- - -+:-:u-:-:st7anowienie j:>Owiązerl kooperacyjnycłl Mi~sła z gorzowskimi szkołami wytszymi oraz 

Miernik ooony działania 
f 

uczelniami Woj. Lubvskieg.o, Szczecina, Poznanla, Europejskim Uniwersytetem 
Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi tych 
ośrodków wo wspieraniu Jlf"cdsięwzięć ważnych z punk lu widzenia sltalegicznego 
m · Gor.<owa, a będących elementom specyfiki zachodn~ pogr-.rniCTa POłSki 
Wypracowanie stmtoglcznych rozwiązań 

Dzial3nio ciągle Termin r·eailzacji 
P.tzialanio 1 
Koordynator ctziałani::.a..:.f-H:"'i"dz",_i .ał Rozwoju i Promocji Miasta' ...,-
Dzialanio 2 Działanie na rzecz utworzenia akaclemH gorzowskiej na bazie uczelni 111)'1Szych -

Miernik oceny działania 
2 
Termin realizacji 
cizialania 2 
~yna~l;:.o-r "'dz,.,.ia'""'ian.,..."ia 2 

Działanto 1 

wspieranie zamierzeń szkól wyższych, skierowanych na realizację wyrnogów ustawy -
Pmwo o szkolnictwie wyższym, niezbędną dla utworzeni.~ akademii gorzowskiej, m.in. 
drogą dofinansowania niezb<;-dnej do tego infrastruktury technicznej i naukowej (np. 
dofinAnsowanie zakupów księgozbioru naukowego) 
Wzmocnienie i usiabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo bndawczej 

Działanie dąglo 

Domdca Prezydenla Miasta ds. szkolnictwa wyższ . ."eg.,_,o<----

W roku 2016 Miasto dynamicznie rozpoczęło działania związane z rozwojem Centrum Edukacji 
i Biznesu oraz rozwojem szkolnictwa zawodowego i kształtowaniem kompetencji na potrzeby rynku 
pracy. Do działań w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie realizowanego przez Wydział Edukacji 
UM zaproszeni zostali pracodawcy, przedsiębiorcy oraz otoczenie społeczno-gospodarcze. W ramach 
powołanych grup roboczych wspólnie planowano sposób wyposatenia pracowni zawodowych 
i warsztatów w CEZiB niezbędnych do realizacji podstaw programowych w zakresie wybranej branży, 
przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz 
kształtowania umiejętności pożądanych na rynku pracy. Opracowano również katalog dziesięciu 
złotych umiejętności, których posiadanie decyduje o motliwości znalezienia pracy. 
Prezydent Miasta podpisał porozumienie z konsorcjum, które tworzy lachodnia Izba Przemysłowo
Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców i Profi Biznes, w zakresie partnerstwa dotyczącym 
organlzacp staży i praktyk w projekcie pn. Zawodowcy w Gorzowie w ramach ZIT działanie 8.4.2 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT GOrlów Wlkp. Projekt dotyczy 
szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie. Objęto nim 11 samorządowych szkół 
prowadzonych przez Miasto Gorzów oraz jedną niepubliczna szkolę kształcąca w zawodzie, 
prowadzoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia zawodowego w Gorzowie. 
Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu są state i praktyki dla uczniów oraz nauczycieli 
zawodu odbywające się u pracodawcOw. Sprzyja to uzyskaniu wiedzy l nabyciu umiejętności 
zawodowych przez uczniów, dla nauczycieli jest natomiast okazją do pogłęblenia oraz 
skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z obowiązującymi procedurami 
i procesami w zakładach pracy. 
Kluczowe znaczenie dla Miasta w tym zakresie miaty prace związane z Gorzowskim Ośrodkiem 
Technologicznym Parkiem Naukowo-Przemysłowym. GOT PNP Sp. z o. o. w roku 2016 zrealizował 
projekt pt. ,Mullipfikowanie l magazynowanie energn solamej i energii biogazu w eksplantacji toalet 
publicznych" realizowany w ramach projektu ,.Voucher na Innowacje- wsparcie przedsiębiorstw MŚP 
w zakresie badań rozwoju i wdrożeń", realizowanego przez Organizację Pracodawców Ziemi 
Lubusil lej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 11 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki l Szkolnictwa Wyzszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 
w obszarze nauk technicznych, dyscyplinie nauki: energetyka, intynieńa środoWiska. dziedzina nauk 
technicznych oraz jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia Lean Tour - spotkania dutych 
przedsiębiorstw produkcyjnych północnej części województwa łubuskiego w celu wymiany praktyk 
i doświadczeń w obszarach zarządczych i procesowych. Benchmarking biznesowy z obszaru nauk 
społecznych , dyscyplina nauk: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, dziedzina nauk 
ekonomicznych. 
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Działanie 2 
Akademia rozpoczęła działalność 1 września 2016 r., ale fakt ten poprzedził kilkunastoletni proces 
tworzenia jej fundamentów. W murach akademii naukę rozpoczęło ok. 2700 studentów. Powstanie 
Akademii to wyraz konsekwencji, cięikiej pracy, współpracy oraz dbałości o rozwój edukacji 
w Gorzowie. Mając na uwadze wspólny cel jakim było utworzenie publicznej uczelni akademieklej 
miasto wsparto proces podpisując porozumlenie dotyczące nabycia od uczelni nieruchomości przy ul. 
Łokietka i Myśliborskiej. Zakup nieruchomości zamknie się łączną kwotą ponad 7 mln złotych. 
Z udziałem premier Beaty Szydło odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 201612017 
w Gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyta. 
Na podstawie Umowy nr 1/WED/PWSZ/2016 zawartej dnia 4 maja 2016 roku 
z Miastem Gorzów Wlkp. przekazana zostala dotacja celowa w wysokości 300 000 zł 
dla Akademii 1m. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie kosztów rozw'oju 
naukowego pierwszaetatowej kadry naukowo-dydaktycznej (badania naukowe, konferencje naukowe. 
publikacje naukowe, książki itp.), dofinansowanie prłewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz 
postępowań o nadanie stopnia naukowego doktera habilitowanego lub tytułu naukowego profesora 
pierwszoetatoviSj kadry naukowo dydaktycznej, oraz podniesienie jakości 
i poziomu kształcenia poprzez doposażenie laboratoriów, sal dydaktycznych. 
Z rozliczenia dotacp, przedlotonego przez Akademię im. Jakuba z Paradyta w Gorzowie 
Wielkopolskim środki zostały wykorzystane :zgodnie z umową na: 

-wydatki organizacji konferencji 
-wydatki związane z udziałem w konferencjach 
- koszty podróży służbowych 
-druk publikacji 
- zakup ksiązek do biblioteki uczelnianej 
- licencja dostępu do bazy danych NOTORlA 
-doposażenie wydziałów 

- zakup czasopism fachowych 
-recenzje 

28 698,00 
28 732,17 
22 265,75 
17 108,70 
44 245,41 

9 717,00 
127 058,54 

4 271,15 
18 003,28 

·-
Symbol 

Program Edukacja 1 
janle Zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach Zaspoka 

cdukac 
zzałoże 

yjnych- modelowanie sieci szkolniclwa w mieścle zgodnie 
nlaml roformy 

Działanie 1 - - - -l Rozwój wczesnego wspomaganio, objęclo wczesną i wyspecjalizowaną 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin, ~ększanle pomocą 

zgodnie 
realizują 
lnto ra 

z potr<:cbami spoiocznymi lic:> by zespolów lerapeulycmych 
cych wczesne wspomaganie, twanenie zespołów pr<:y placówkach 

:vinl(ch posiadających spec@lisJYczną kadrę 
zenie llc7.by dzieci z dysfunkcjami 
ie ci§llle 

Miernik oceny działania 1 Zmnie's 
Termln realizacji dzl&la'-"ni",a_,1_--ł Dzialan 

l Edukacjj Koord \Stor działania 1 Wydzia 
echnlani~olnej Działanie 2 U~ 

Miernik oceny dzfał~nia 2 Wsp6!czyn nik objęcia dzieci edukacją przedszkolną 
Termin realizacji dzielunia 2 Oziełan ieciąg!e 
Koordynnłor działania 2 W dział Edukacji .-:-

na likwidacja barier architeklonicznych we wszyslklcll placówkach, Dzi~lanie 3 Sukoesyw 
umożliv liająca dziecku niepełnosprawnemu konlynuację nauki w środowisku 

w od<tdale ogólnodostępnym 
ość placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych 

r.".--,,-- ,..,..--,;-;-..,-.,., ;:--~h'!:IOkalnym 
Miernik oceny działania 3 Doslępn 

ie ciągle Termin realizacji działania 3 Dtiałan 
Edukacji 
wanie szkól podstawoWY.ch do przyjęcia 6. Laików do klas l 

Koordynator dzialania 3 Wydział 
Działa nie 4 Dosfoso 
Miernik oceny działania 4 Anaf12a warunków ędukacji 6. łuli<Ow w szkołach -Termln realizacji działania 4 Oziałan ie ciagłe -Koordynator działania 4 W dzlal Edukacji _ 
Działanic 5 Wdmża nie zmian związanych z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii . _ 
Miernik oceny działania 5 Poziom I'!Ykorzystanla nowoczesnych technolog~ _ 
Tennin realizacji d:datania 5 Działani e ciagiG 
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l Koordynator działania 5 ---'-1 W,_,ydzial Eduka",c"'-ji _ _ __ _ ___ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Działanie 1 . 
W 2016 r. wczesną l wyspecjalizowaną pomocą objęto 113 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 
l ich rodt.lny. 
Specjalistyczna pomoc udl'.ielona przez zespól Poradni Psycłlologiczno-Pedagogicznych dzieciom 
l rodzicom w 2016 r -

Formy pomocy Pornoc udzielona rodzicom -
Treningi (liczba osób) 77 

Warsztaty (liczba osób) 8 .. 
Terapia rodzin (liczba rodzin) 8 

Prelekcje, wyklady (liczba spotkań) 24 
Inne (liczba osób) 362 l 

Pornoc bezpośrednia udzielona dzieciom l rnlodzie:ty. 

Formy pomocy 

Dzieci 
do 3 
roku 
życia 

Dzieci w Uczniowie Uczniow Uczniowi 
wieku szkól Ie e szkól 

przedsz podstawo gimnazj ponadgl 
kolnym wych ów m. 

Młodzież 

uc~:ca Ogóle 
m 

się i nie 
pracująca 

Zajęcia korekcyjno- l 0 l 36 l ~5 ~-~;~-1--1 

0 17' 

Uczestnicy 
form 

trwających 

ponad 3 
miesiące ·-

kompensacyjne l " _ l 0
" l 

l-1 --=r=-e-"ra.:::p~ia:;.:log=op::;ed~yczn:._a_-lJ~1-=5-l-l -.,.153-:-:--+-l ---=7~6 1 O O 245 234 

85 

Terapia psychologiczna, w 0 21 23 15 14 o 73 57 
lym psychoterapia 

l Socjoterapia O O 23 O O O 23 23 

L Zajęcia z uczniami zdo
7
1n_,_ym_ i i--o-+l __ o_+-_ 1_2_+ --'o-+--'o-+_ ..:.o--l---'12=-+--..:.o _ _ 

1 

ręcia grupowe prowadzone l l l l l 
w szkołach l placówkach O O 973 917 492 o 2382 o 

oświatowych 

l Ćwiczenia rehabilitacyjne l 8 l 12 l 1 J O O O l 21 21 

l Inne formy pomocy ~-1'-8-,r-1-'-'23;...._+1-1-'0-3-+I-,'""o-r--1'-1-l----=-o--i-...:2:..:65-l--2=-2-'7-·-
}ndywidualnej _ 

Inne formy pomocy grupowej l 3 132 l 215 l 18 77 O 445 186 
rJ ~~P~or~ad~y~b~ez~b~a~da~ń~~~~1 -+J~a ___ rJ~8~0--rJ __ 41~rJ ~41~+~--~o--+J _1~69~J--~o~-4 

l Porady~ badanlach l 0 l 8 9 0 o 17 o 
przesrewowych 

Badania przesiewowe słuchu 
w ramach programu "Słyszę" 
Badania przesiewowe wzroku 
w ramach programu 'Widzę" 
Badania przesiewowe mowy 
w ramach programu "Mówię" 

o l 185 

o 120 

o l o l 
Liczba dzieci przyjętych przez poradnię - 6084. 

Działanie 2 

9 

7 

40 

o o o 194 o 

o o o 127 o 

o o o 40 o 

Wsp6łczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na wysokim poziomie, 
przystosowano 8 oddziałów dla 200 dzieci, współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym 
wyniósł 95% (4595 dzieci). 
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Działanie 3 
W 2016 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 ). 
Przy placówkach integracyjnych funkcjonują 2 zespoły wczesnego wspomagania w Miejskim 
Przedszkolu Integracyjnym nr 9 oraz w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27. 
Nie utworzono nowego zespołu. 
Kompleksowo przygotowane są 3 placówki dla dzieci nlepelnosprawnych, poruszających się na 
wózkach (obiekty posiadają windy dla osób niepełnosprawnych). 

Działanie 4 
W ~ązku z reformą dzieci 6 . letnie pozostały w przedszkolach, do klas l szkól podstawowych idą 
dzieci 7. letnie. 

Działanie 5 
Miasto Gorzów Włkp. pozyskało w 2016 r. 300 000,00 zł na utworzenie pracowni zawodowych w 
związku z otwarciem nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych (112 400 zł). 
Zespole Szkół Odzieżowych (61 050 zł) i Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych (126 550 zł) 
z 0,4% rezerv11y części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok. W ramach projektów edukacyjnych 
w roku 2016 wydatkowano 595 695,04 zł, na uzupełnienie wyposażenia w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne oraz !Jłworzenie dodatkowych miejsc w gorzowskich placówkach edukacyjnych. 

- ---..,---..,- - -
Proje.",k:.:.t ___ _ - -+-- środ""ki'------1 
Uni'ne rzodszkolaki w Gorzowie=-- - - - - ___ ___ 385 971,71_ 

roboty budowlane w PM23- utworzenie dod~tkowych miejsc przedszkolnych - 1--- - 1, _ _.11 061 35 

roboty budowlane w PM11 PM23 - utworzenie dodatkOWYCh miejsc przedszkołn.~..c",h"---+--- 68 880,00 

dostawa do zmywarKi uniwersalnej PM25 ___ __,6:...:5::.::-3~ 

doslawa wyposatenia (meble, doposaJ:enie kuchni) i pomocy dydaktycznych (kąciki 
zabaw. r zabawki, mini sRownie, sprzęt nagłaśniający) 199 499,!.! 

Ks:ztaftowanle kompetencji kluczowych (... 5 915,72 

pomoce dydaktyczne (doposażenie pracowni biologicznych. matematycznych, 
fiz czn ch , chemicznych, nauki języków obcych) 5 915,7..?_ 

- - - - - - -+----=203 807,61 
88450,82 panele machaironiczne ZSBiS 

serwer ZSEiek,_ _ __ _ 

inne profesjonalne pomoce dydaktyczne: wyposażenie pracowni T l K, sterownik i PLC 
Siemens, wyposażenie pracowni logistyki, profesj onalny sprzęt fotograficzny, sprzęt 
nagłaśniający, doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelowych) 

Program Symłlol 
Edukacja 2 Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Działanie 1 
Miernik ocen~ działania 1 
Tennin reałi!!!!9l d:dalania 1 

-
--

b~ator dzlałanla 1 - - --- --
Działania 2 
~~k ocen~ dzlolon!a 2 
Termin realizacji działania 2 
Koordynator działania 2 
Działanie 3 
Miernik oceny działania 3 

31215,~ 

84141,41 
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in reafaooj! cizialania 3 Działanie ciqgle 
rdynalor działania 3 l Widzlal EdukacJI 

lalanie 4 Rozwijanic kształcenia ustawicznego i kszlałcenia dorosłycl 
ernik oceny działania 4 Powszechnośó l różnorodność oferty edukacyjnej 
rrnin realizacji działania 4 O.dalanio ciągle 

rdynator działania 4 :v'/Y!!zial Edukacji 
lałanie 5 Uwrażliwienie mlndzieży na potrzeby rynku pracy_ 
arnik oceny d~ialania 5 azjalnych. Doradztwo zawodowe w Qimnazjach i szkolach ponadgimn 
rmin reallzucjl działania 5 Dz.lalanie ciągło 

l WWZJał Edukacj! 

Działanie 1 
Miasto Gorzów Wlkp. w ramach zadań gminy l powiatu prowadzilo 17 szkół ponadglmnazjalnych, 72 
oddziałów liceum ogólnokształcącego, 107 oddzlał6w technikum oraz 31 oddziałów zasadniczej szkoły 
zawodowej/ branżowej szkoły l stopnia. 

Placówki Liczba sz~ół 
Szkoły ponadgimnazjalne -wszystkie w ramach zadań powiatu 17 
Oddziały liceum ogólnokształcącego 72 
Oddziały technikum 1-- - 107 
Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej/ bran~owej szkoły l stopn'"'ia=--- -l - - - - 31 

•bez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkól Specjalnych nr 14 

Działania 2 
Liczba młodzieży w gorzowskich samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych przedstawia się 
następująco: 

Działanie 3 
Rozkład średnich v "kó rym w procentowyc 1 s h- tanin 1 gorzowskie/\ samorz<tdowvch gimnazjów w 2016 r.: -

:;?. 

ł ·- :z: 
+s 

ni ·c 
.9"' "'o -:!: ł ił 

:lZ 

ł f 
•-'lł !d ~d 

G nr3 kszkoły 

n kraju 
szkoły 

kraju 
szkoiV 

n kraju 
G nr7 szkoły 

n kraju 
Gnr9 szkoły 

n kraju stani 
-:-:-:::--+ wynik szkoły 

n kraju 
szkoiy 

stani 
- =-- l 

wynik 

kraju 
szkoły 

-,-;::--+"-'s tanin 
G nr 16 wynik 

66.00 

5 
55,46 

2 
7126 
6 
69,34 
5 
76,25 
7 
71 ,20 
6 
68,40 
5 
60,00 

7,02 

6 
4 2,24 

2 
5 
4 
397 

8,10 +:5 
6 

-16 4,27 
7 
56 

1..."5 
,98 

5 6,36 
5 
4 9,94 

- -48,57 50.42 62.72 33.17 o 
5 5 5 1 o 
31,89 39,85 50,27 49,13 o 
2 2 3 4 o 
51 03 51,00 64,05 47,33 o -6 5 6 4 o 
52,49 54,50 71,82 68,00 o -6 6 7 7 o 
61,40 60,4 0,53 74,50 76,00 -

8 8 8 7 o -
53,34 53,00 68,26 45,00 o 
6 6 6 4 o 
53,83 56,38 72,36 o 94,33 -6 7 7 o 9 
36,97 142,37 55,88 55,00 o -



Gnr20 

G nr21 

kraju stani n 
wynik sz 
stani n 

koły 

kraju 

.zkoły 

kraju 
oły 

kraju 

wynik s 
stani n 
wynikszk 
stani n 

z koły 
kraju 
zkoly 

kraju 
koły 

kraju 
zkoły 

kraju 

7 

3 3 
73,48 57,4r 

6 6 
75,74 57,14 
7 6 
73,23 59,51 
6 6 
62.48 49,96 
4 3 
51,90 73,4 
X X 
34,17 35,83 
1 1 
30,70 33,33 
1 1 

-
3 3 4 5 o 
46,21 52,66 70,84 74,00 o 

-
5 6 6 7 o 
54,20 60,45 77,00 57,50 o 
7 8 7 5 o .-
53,36 51,42 68,27 52,75 o 

-
6 5 6 5 o 
46,72 49,12 52,65 71,50 o 
5 5 4 7 o 
51 60 59 7 66,9 o o . -
X X X o o 
20,50 34,58 43,17 o o -
1 2 2 o o 
18,16 29,79 31 ,12 34,18 o 
1 1 1 2 o stan in 

Go-rz- 6-=--w- -+- 69,06 56,64 50,75 53,73 70,63 53,34 76,00-
Wikp. 
woj. 
łubuskie_l--
okręg 

kraj 

65,77 

65,53 
69 

54,52 46,49 

54,73 46.94. 
56 49 

49,75 63,52 58,93 77,6~ 

49,75 62,42 56,06 80,19 
51 64 57 75-

* Gimnazjum Specjalne nr 14, dane szkoły, brak skali staninowej 
·• Gimnazjum Specjalne nr 19 (szkoła dla uczniów niedostosowanych społecznie) 
- Gimnazjum dla Dorosłych 

Egzamin maturalny 

Zdawalność egzaminu maturalnego ogółem 92 26~·· 
Zdawamość egzaminu maturalnego - licea 97,05 % 
Zdawełność egzaminu maturalnego - technika 85,75 % 

_!-dawalność egzaminu - szkoły dla dorosłych-=-------·----· ----.1...~54:::_,,5% 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

,. 
Nr 

kwalifikacji 
A.12. 

1-
A.18. 
A.19. 
A.22. 

- A.23. 
A.28. 
A.29. 

A.30. 
-

A.31. 

A.32. 

t--A.35. 
A.36. 
A.48. 

A. 59. 
~ 

Zawód Zdawalność 

Wykonywanie usług 
.-- :--:...,....,-- - ____ - -+--'w 2016 
krawleckich 66 7 

Prowadzenie sp rzedaży 87 1 
~on~anie zabi~ó w fryzjerskich _ _ _ _ -+--.88'=5'-----ł 
Prowadzenie działaino ś<:i handlowej 78 6 

Projektowanie fryzur 62 5 
Organizacja i nadzorow anie transportu _ _ _ _ - -+-- 70,,.;-0--1 

ontrahentów 84 O Obsługa klientów i k 
Organizacja l monitorowanie przepływu 

produkcji, dystrybucji i 
zasobów i informacji w procesach . 92,0 
magazynowa~n~oa~,...----:---- l-- - 
podczas realizacji procesów Zarządzanie środkami technicznymi 
ych - +--96,0 transportow 

Organizacja l monitorowanie przepływu za 
organizacyjn 

sobów i informacji w jednostkach 
ych 67,0 

Planowanie i prowadzeni~ dzia łalności w organizacj! 63 7 
Prowadzenie rach 

Projektowanie wyrobó 
unkowości _ _ _ _ -+--71'=8'-----ł 
w odzieżowych 43 O 

Przygotowywanie sprzętu, odczynników 
analityczny 

chemicznych l próbek do badań 1 OO,O 
ch 
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~Ei. 18. l 
-----s.3o. 

Wykon 
Sporządzanie koszlOI)'S 

wanie robót murarskich l tynkarskich 
w oraz przygotowywanie dokumentacji przelargowei 

Y 
ó 

IZB. 
n 

83,~-
73,1 -r-

~8.33. Organ 
Mo - -

cja i kontrolowanie robót budowlanych 28,6 
lat systemów suchej zabudowy 95,6 ~.5. 

~6. Wykon wanle robót malarsko-tapęciarskich 533 _ 
8.7. kan - ie robót posadzkarsko-okładzinowych 84,6 

-~·12. Monlat i eksploatacja 
Projektowanie lokaln 

ampulerów osobis!Ych oraz urządzeń l?eJ:Y.feryjnych 88,2 
ch sieci komputerowych l administrowanie sieciami 75,5 ~.1 3. 

E.18. Eksploatacj 
E.24. Eks~oatacja 

u~stemów mechatronlcznych 1oo,q_ 
asz n, urządzeń i instalacji elektrycznych 100,0 

_E.3. Montaż u rządzeń i s~stemów mechatronicznych 35,0 
E.4. 
E.6. 

Uż~kowani 
Wykonyw 

e 
an 
s 

urządzeń i systemów mechatronlcznych 
ie instalacji urządzeń eleklroniczn}'ch 

40!-
77,3 -

E.7. Monlat l kon erwacja maszyn i urządzeń .elektrycznych 66,7 
_e.8. Montaż i konserwacja Instalacji elektrycznych 53,1 

M.12. 
raz Diagnozowanie o naprawa elektrycznych l ele.'<tronicznych układów 62,9 

M.17. Mo 
pojazdów samochodowych .-
taż i obsługa maszyn i urządzeń 65,0 ·-

_ M.18. 
~.19. 
~42. 

M.44. -
r-R.10. 

R.11 . 

R.18. 
r 

R.21 . 
-

R.22. 

_n _ _ 
Di~nozowanie i napra a podzespołów l zespo!ów pojazdów samOchod()W'i,ch w 

lk 
d 
o 

Uż~ owanie obrabiarek skrawających 
Organizacja i prowa zenie 12rocesu obsługi pojazdów samochodowych 

Organizacja i nadz rawanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 
Wykonywanie czyn · i pomocniczych z zakresu usług weterynaryjn~ch 

Wykonywanie czynno ci pomocniczych z zakresu real1zacji zadań inspekcji 
nosc 
ś 

weterynaryjnej 
Plano ie l organizacja prac ogrodniczych wan 

z Projektowanie, urząd anie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajObl"dZU 

Organizacja prac zwi zanych z budową oraz konserwacją obiektów małej ą: 

60.5 
100,0 
82,35 
71,0 
50,1 

67,0 
-o 

64,0 

58,0 

R.7. 
architektury krajobrazu 

76,2 · -Ocena stanu środowiska 
_ _R.9. 

T.11. 
T.12. 

_ T.13. 
T.14. 
T.6. 

Działanie 4. 

Prowadze 
Plan 

ie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 
wanle i realizacja usług w recepcji 

n 
o 

Obsługa gośc w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
Planowani i realizacj,a imprez i usług turysl}'Cznych 

Prowadzenie inform 
e 
a 
s 

cji tul)'stycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 
porządzenie potraw i napojów 

48,0 
92,1.-
100,0 
100,0 

83~-
96.7 -

Kształcenie dorosłych w roku szkolnym 2016/2017 r .. w zakresie ogólnokształcącym realizowane było 
w l Liceum Ogólnokształcącym dla Doroslych w Zespole SzkOl Ogólnokształcących nr 1. W ramach 
form kszlalcenia pozaszkolnego, realizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe. W roku szkolnym 
2016/2017 uruchomiono: sześć kursów w Centrum Kształcenia zawodowego: A65 Rozficzanle 
wynagrodzeń i danin publicznych (24 osób). M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (24 osób), 
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (22 osoby). E. 7 Montaż i konserwacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych (22 osoby), E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń 
i instalacji eleldrycznych (21 osób) A.36 Prowadzenie rachunkowości (22 osoby), dwa w Zespole 
Szkól Odzieżowych - A.12 Wykonywanie usług krawleckich (21 osób). A. 19 Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich, jeden w Zespole Szkół Budowalnych i Samochodowych - M.42. Organizowanie 
l prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (23 osoby}, jeden w Zespole Szkół 
Ogrodniczych - R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej 
są kursy doskonalące, organizowane przez Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 

Działanie 5. 
Poradnictwo zawodowe realizowane jest w 100% szkól. 
Poradnictwo zawodowe prowadzone przez Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych. 



Liczba uczniów objętych 
i zawodu 

9 

zajęciami grupowymi a'<tywlzującymi do wyboru kierunku ksztalcenla 

T szkoły 2016 r. 
Szkoły pod~st~a-w-=-o-w7e------~-+-- 464 
Gimnazja 546 
Szkoły ponadgimnazjalne 582 
Razem 1614 

indywidualnymi poradami zawodo;vymi na podstawie przeprowadzonych 

33 
10 
43 

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi bez przeprowadzonych badań: 
T szkoły 2016 r. -1 
Szkoły podstawowe O 
Gimnazja 30 
Szk nad lmnaz·alne 6 - - -l 
Razem 3""'6,_____, 

Realizowanie projektów 

~ 6lodllów UE 

Lp rytu! . , . " ..,. Okres W!tllld Wl<!ad w PLN ; ProiekiU 
zadania własny własny 

ewPLN finans niefinanso 
r:Niy 
wPLN ~~IV 

l ~~ :.'>l<ot nr · ~~ 
01.G7.2014 -
30.06.2016 

0,00 0,00 

hotelarstwa l 
turystyki zblero)~ 
doświadc::conln 
zaw·odowe Ul 

-2 Zospół Szi<ól Jl;'ldź.~~ v • 0 ,00 0,00 
M'1Strzostw9 

~~bie; 
31.06.2016 

3 ;~spół SzKól nr ;~;l:kaw ~m:~g~~· 
,, 0,00 0 ,00 1: 

społeczności 
europejsl<lej. e 
system 

. -
4 Szkoła ~~~~=,~~·~ody od 16 0 ,00 0,00 1: 

Podsta.wowa nt do 31 .08.2019 
15 p0d\")'2Slanle 

umlejęlnoścł 
jqzykowych • 

5 "!: .. spolkajmy alę l ~ ~;:;;6:?.;;~~ 82789,00 0,00 0,00 ...... w 

yćh nr 16 
bawmy fizyką" 

6 Zespół Szkól nr ~ :;,.12.2017 
0,00 0,00 

Oporacyjny 12 
Wlodza ZBWQd'.tio• 

Edukacja 
Rozwój (PO 
WERl . --
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7 ~ospól s•~ot ,_ 0<1 351080,00 0,00 0,00 351080,00 -
op';;';;cyjny MlędT.ynarodow do 31.12.2017 
Wiedzo e praklyl<l 
Edukocjo szansą na 
Rozwój(PO rozwOj uc:tniów 
WER) Zespołu Szkól 

Ogrodniczych w 
Gorzowie 

8 
op-;;acyjny stażedrogą do ~ ~1.08.20:; 

153218,00 0,00 0,00 153218,00 -
Wiedz l;( sukcesu 
Edukacja zawodowego" 

9 
~:(PO 

~lał 
kompetencji ~~ 31.01 20~ ~ fl17 11J7,45 0,00 40T747,24 

,, (76 szkół z kluczowych na 
lercnuMOf połrzeł>y ~u 

Obs.arv Gonowa Wl<p, pracy no 
Funkcjonalnego wlym49 ObST.arzo MOF 
Gorzowa Wlkp. publicznych w GorL6w" 
Regionalnego GOIZOWie Wlkp .. 
Progtamu 20 publicznycli 
Operacyjnogo - wgmilach 
Lubuskle 2020 portnorsklch. 6 
Osi polotyleiowej niepublicznych 
8. Nowoa esna wGotzowio 

'M<~>. l -
01 Wydział ~,:::tkolaki" ""01. >V>>>"'•' 0,00 

Edukacji ( 7 do 31.07.2017 ,, pr.::edszkoli 
M:ejskiogo mlojskich) 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
Gorzowa WlkP. 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego -
l.tJIJuskłe 2020 
Osi ptiO,Yielowej 
8. Nowor.:Gesna 

11 ~(12 ~ ~s.o2.2<ii8 ~·~ IZ05,00 0.00 ,, ... 
Gorzowie" 

Spolecz11y S'ZKół 
(Zintegrowano kszłalcących 
Inwestycje zawodowo i 1 
Terytotialne Centrom 
Miejskiogo Ks>lalcenia 
Obszaru Zowodowego) 
Funkcjonolnogo 
Gotzowo Wlkp. 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnogo -
Lubuskle 2020 
Osi ptlo•ylelowoj 
8. NOYIOC'::leSna 

-:.. 
Ruch~.!~ 03.06.2016 400,00 0,00 

Gmin nr23 
Euroregionu okazji Onla 
.Pro Europa O.ied«< 
Viadrina" te 
środków Polsko 
- Niemiecklej 
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13 szkole e Pr'Led Stowa.rxyszcni Spotkanie 03.06.2016 520,00 100,00 0,00 620,00 
Gmi!Polsl<ich 
Euroreglonu 

skie nr23 Mioj puygotowawczo 
wGoizowie 

,.Pro Europa Wlkp, 
Vi;:,drina" ze 
środków Polsk o 
• Nlern lockiej 
Współpracy 
Mlodzieey 

14 Ie Przed S2kOIO Słowanyszon M<>giczny świat 21.09.2016 2678.00 400,00 0,00 3078,00 
Gmin Pofskich Miej skle nr23 teatru zabawy 
Euroregionu teatralne l 
.. Pro Europa plostycz:ne 
Vladrina" ze 
$rodk6w Polsk o 
• Niemiecklej 
Współpracy 

r,-5 Młodzleiy 
Stowarzyszeni 
G1nin Polskich 
l!utoregi<>nu 

e Przed 
MieJ 

szkola Konoort 25.11 .2016 1870,00 170,00 0,00 ?.040,00 
'skie nr 23 Św1ąteczny z 

okazji ŚWiąt 
.Pro Europa Botego 
Vladrina" za 
środków Polsk o 

Narodzenia pod 
hasłem: .R~Ch. 

• Nlomieckiej sport, xdrowle 
Współpracy 

Je Ginnazjum ful 
Młodzieży 
S t owanyszen 

-nr9 Dwa Kraje dwie -17.10· 4138,00 0,00 0.00 4138,00 
Gmin Polskich _.,;eśd 21.10.2016 
Euroregionu 
"Pro Europa 
Viadrina"'.:l.a 

zmiana tennfnu 
26-30.09.2016 

środków Polsk o 
• Nlomieckiej 
Współpracy 

f-;? Mlodzie~ '"'stowarzyszeni 
Gmin Polskicll 

e Glm -nazjum nr9 Mo;e miasto, oo-10.06.2016 3944,00 2356,0 0,00 6300,00 
moja Sl:koto. o 

Euroregionu porównanie 
.Pro Europa 
Voadrina• ze 
środkóW Polsk o 
• Niemieckiej 
WspOipracy 
Mlodzież;t 

18 Stowarzyszeni 
Gmin Polskich 

e IVL o S tereotypy-jak je 13·1"/,03.2016 2800,00 1000,0 0,00 3800,00 
przelam•ć o 

Euroregionu 
.Pro Europa 
V13drina( ze 
środków Polsk o 
.. Niemieckiej 
Współpracy 

Mlodzleż~ 
19 StowarL)'SZen 

Gmin Polsklch 
S>l<ól Sport to zcltOMe 24.05.2016 1<156,00 7M,OO o.oo 2240,00 

Euroregionu 
.. Pro Eur<lpa 
Vl~drlna" 2 0 

środków Polsk o 
• Nlomieckiej . 
W$pólpmcy 

- Mlodzieży -

l Symbol Bezpieczeństwo osobiste 3 Bezp. 1 
~=:.:::. -~:......l_.::.~c-·. -_ ..,.-_- _- _- -ihz'"i..,.nt"ensyfikownnle działań prewengjnych w zagrożonych rejon:;ac~h!.,-_ 

Ankiety, sondy prowadzono przez media wśród mieszkańców Miasta; 
- - - - __ _ _ _ EAnali=~'zy:l..!!k~omi~C!IY'-'m=ie&cłe~'~·-:.· ___ _ 
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Obnl1enie wskatnlk6w przeslępaoSci; 
Poc:l:ucle wzrostu bozpieczeństwa wśród mloszkańcó 
ZmnieiS"enio strat spowodowanych wandall~rnem- z 

w Miasta; 
mniejszenie kosztów. 

'ałania 1 Działante ciągłe 
ia1 '&'dZI&ł Zan.ądzanla Kryzysowego 

Prowad~enie działnń prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach 
gromadzenia siQ młodzieży 

ania 2 Raoorn przeprowadzonych działań -
Iałania 7. D7.iałanie ciągle 

nia2 WvdZłał Zarządzania Kryzysowego 
la do intlliWeniowanla Większe WYkorzystanie monitoringu wizyjnego Mias 

łania 3 
iałania 3 
ia3 

Miernik oceny dzia 
Termin realizocli dz 
Koor ator d7Jalan 

Działanie 1 
Straż Miejska 

w przypadku niewłaściwych zachowań i przestę~stw 
Rnoort z wykorzystania monitoringu 
Działanie ciągłe 
Wydzlał Zarządzania Kryzysowego 

a) Ograniczanie naruszeń prawa przez bezdomnych: 

- doprowadzono do Ośrodka Pomocy Osobowym N ietrzeżwym 44 bezdomnych, 
- przeprowadzono 544 kontrole miejsc osób bezdomnych, 

-

b) Naruszenia przepisów przez właścicieij psów polegające na niesprzątaniu odchodów oraz 
niezachowaniu ostro:tności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności na osiedlach STASZICA, 
GÓRCZVN, PIASKI, DOLINKI, SŁONECZNE: 

- przeprowadzono 380 interwencji, 
- nałożono 25 mandatów karnych, 
- skierowano 6 wniosków o ukatanie do Sądu, 
- zlecono wyłapanie 16 psów bez opieki. 

c) Poprawa pOczucia porządku i bezpieczeńsiwa obywateli przez ograniczenie zjawiska 
spożywania alkoholu (l następstw w postaci zakłócania spokoju, używania slów wulgarnych, 
dewastacji mienia) w miejscach publicznych np. parkach, placach zabaw, terenach szkOt. 

- ujawniono 1218 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
- wobec 11 O zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego, 
- skierowano 2 wnioski do Sądu o ukaranie, 

- w przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie. 

Komenda Miejska Policji: 
Krajową Mapę ZagroZeń Bezpieczeństwa- Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się 
o Informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: 

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, 
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: 

- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych itp.; 
-w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, 

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 

Ma na celu poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta i bie:tące eliminowanie 
zgłaszanych przez obywateli zagrożeń. 

Na podstawie Krajowej mapy zagrożeń Bezpieczeństwa w 2016 r. odnotowano 930 zgloszeń 
w tym potwierdzonych 235 , niepotwierdzonych 684. 

W 2016r. na terenie miasta Gorzów Włkp. przeprowadzono trzy debaty społeczne 
z mieszkańcami. 
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Działanie 2: 
Straż Miejska: 
a) 19 maja 2016 r. spotkanie w siedzibie Caritas w Gorzowie Wlkp. 

Tematem spotl<anla było szeroko rozumiane bezpieczeństwo jako przygotowanie się do okresu 
wakacyjnego tj. zachowanie się na ulicy bez chodnika, kąpiele w akwenach wodnych, czy 
niebezpieczeństwa czyhające ze strony obcych psów. Wolontariusze Caritas dowiedzieli się też 
o codziennej pracy strażników oraz zakresie Ich działania, m.in. konsekwencje niesprzątania po 
swoim psie, palenia papieroSów czy picia piwa przez nieletnich. 

b) 6 czerwca 2016 r. Dzień Dziecka w Parku Wiosny Ludów. 
Straż Miejska prowadziła zajęcia dla dziecl dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
a w szczególności w ruchu pieszych l rowerzystOW. Dzieci za udzial w zajęciach otrzymywały różne 
elementy odblaskowe poprawiające widoczność takie jak opaski, zawieszki. 

c) 10 i 28 czerwca 2016 r. Bezpieczne wakacje spotkanie w WORD i na Słowiance. 
Podczas spotkań w WORD i na Słowiance stratnicy przypominali dzieclom zasady bezpieczeństwa 
dotyczące poruszania się po drogach, ostrożności w kontaktach z obcymi oraz unikania kąpieli 
w miejscach i akwenach do tego nie przeznaczonych. Ponadto dzieci dowiedziały się jak zachować 
slę w przypadku ataku psa oraz o obowiązkach wlaściciell psów w zakresie trzymania psów na 
smyczy oraz obowiązku sprzątania po nich. 

d) 25 sierpnia 2016 r. Spotkania w Miasteczku ruchu drogowego. 
Dzieci podczas spotkań w miasteczku ruchu drogowego uczyły się przepisów, znaków oraz zasad 

bezpiecznego poruszania się rowerem W trakcie ich trwania strażnicy razem z dziećmi przejeżdżali 
plac rowerowy omawiając po drodze znaczenie znaków drogowych l sposoby zachowania się przy 
nich. Zajęcia kończyły się pogadanką na temat ogólnych zasad bezpieczer'lstwa na drogach, 
zachowań w postępowaniu z psami w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia oraz o obowiązku 
sprzątania po psie i wyprowadzaniu psa na smyczy. Dzieci za udział w zajęciach otrzymywały różne 
elementy odblaskowe poprawiające widoczność takie jak opaski, zawieszki oraz różne książeczki 
i kolorowanki związane z bezpieczeństwem. 

e) Patdziemik-listopad 2016r. program .Bezpieczny przedszkolak" 
W programie wzięło udział 27 przedszkoli z terenu miasta. Stratnicy Miejscy brali udzial 
w przygotowaniu przedszkolaków w ramach programu, organizując spotkania profilaktyczno
edukacyjne, w których wzięło udzial 520 dzieci. Spotkania miały na celu przypomnienie l utrwalenie 
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa m.in.: zasad postępowania z psami w paypadku ataku 
agresywnego zwierzęcia, zachowań w przypadku kontaktu z obcymi osobami, przepisów w ruchu 
pieszym i rowerzystów. Podczas spotkat\ dzieci wykazały się duża wiedzą na temat obowiązku 
prowadzenia psów na smyczy na terenie miasta oraz o obowiązku sprzątaniu po swoich pupilach. 

f) 20 grudzień 2016r. spotkania profilaktyczno - edukacyjne w Zespole Kształcenia Specjalnego 
ul. Dunikowskiego 5 . 

Komenda Miejska PSP: 
W roku 2016 funkcjonariusze Komendy przeprowadzili 75 akcji/pogadanek, w których udział 

wzięło ok.. 1800 dzieci i młodzieży. Na tę liczbę składają się zarówno wizyty w placówkach 
oświatowych jak i zajęcia prowadzone w Sali Ognik lub jednostkach ratowniczo- gaśniczych PSP. 
Podczas spotkali przekazywane były informacje dot. bezpiecznych zachowań adekwatnie do 
występujących zagrożeń w danej porze roku (zagrożenia pożarowe, wodne, komunikacyjne, związane 
z CO, gazem, owadami błonkoskrzydłym, sztucznymi ogniami itd.) Działania te powiązane były 
z. akcjami ogólnopolskimi tj.: Czad i ogień. Obudź czujność, Kręci mnie bezpieczeństwo, Kręci mnie 
bezpieczeństwo na wodzie, STOP! Wypalaniu traw. Na bieżąco realizowane są założenia autorskiego 
programu edukacyjnego KM PSP w Gorzowie Wlkp. -Ogniomistrz żarek uczy i bawi. 

Komenda Miejska Policji: 
l. Ruch drogowy: 

1. Spotkania profilaktyczne w przedszkolach i szkotach podstawowych w formie pogadanek, 
pokazów i ćwiczeń praktycznych przechodzenia przez jezdnię, z wykorzystaniem 
,.Autochodzika" - pasy, sygnalizatory świetlne, znaki drogowe. Spotkania miały na celu 
edukację najmłodszych w zakresie podstawowych wiadomości z zakresu ruchu drogowego, 
bezpiecznych zachowań w ruchu pieszych oraz promowanie odblaskOW. Podczas spotkań 
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dzieci otrzymywały elementy odblaskowe {zawieszki, breloczki, kamizelki). Zajęcia 
przeprowadzono: 

.l> 09.03.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 25 w Gorzowie Wlkp.-1 11 osób 
,)> 08.04.2016 r. - SP Nr 9 -90 osób 
.l> 15.04.2016 r. - SP Nr 9 - 120 osób 
> 22.04.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 29-79 osób 
l> 28.06.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 6 - 40 osób 
)> 29.06.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 11 - 32 osób 
l> 14.09.2016 r.- Przedszkole Miejskie ul. Sloneczna- 50 osób 
)> 14.09.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 7 - 60 osób 
l> 15.09.2016 r.- SP Nr 4 ul. Kobylogórska - 16 osób 
l> 19.09.2016 r.- sp Nr 10 - 90 osób 
l> 23.09.2016 r.- SP Nr 12 - 85 osób 
l> 29.09.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 29-100 osób 
l> 27.10.2016 r. - Przedszkole Integracyjne Nr 27-28 osób 
,)> 09.11.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 18- 30 osób 
l> 10.11.2016 r.- PrzedsZkole Miejskie Nr 15 - 16 osób 
)> 15.12.2016 r. - PrzedsZkole Miejskie Nr4 - 40 osób 
l> 14.10.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 19 - 50 osób 
)> 08.11.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 29 -30 osób 
)> 16.11.2016 r. - Zespół Kształcenia Specjalnego - 80 osób 
,. 25.11 .2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 20-60 osób 

2. Spotkania profilaktyczne w ramach działań .Kaski, Paski i Odblaski" z dziećmi z przedsZkoli 
szkół podstawowych organizowane w formie pogadanek, z pokazem l ĆWiczeniami 
praktycznymi przechodzenia przez jezdnię. Celem działar\ prowadzonych przez 
funkcjonariuszy ruchu drogowego była edukacja najmłodszych w zakresie zasad 
bezpieczeństv~a w ruchu drogowym. Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

)> 14.04.2016r. Prywatna Szkoła Artystyczna Gorzów Wlkp. ul. Cegielskiego 
l> 22.04.2016r. Przedszkole Miejskie nr 29 Gorzów Wlkp. - 79 osób 
l> 03.06.2016r. SZkole Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp. - działania realizowane 

podczas Festynu Rodzinnego 
l> 05.09.2016r. $wietlica OSP .Siedłice' Gorzów Wlkp. ul. Str&acka 
l> 19.09.2016r. SZkola Podstawowa nr 10 ul . Towarowa- 79 osób 
l> 22.09.2016r. Miasteczko Ruchu Drogowego Gorzów Wlkp. ul. Paderewsl<lego -

działania zorganizowane dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29 Gorzów Wikp. 
,. 23.09.2016r. SZkoła Podstawowa nr 20 Gorzów Wlkp. ul. Szarych Szeregów 
l> 26.09.2016r. Przedszkole Miejskie nr 25 Gorzów Wlkp. ul. Długosza 
,)> 10.10.2016r. Szkoła Podstawowa nr 1 Gorzów Wlkp. ul. Dąbrowskiego 
}> 27.10.2016r. Przedszkole Integracyjne nr27 GorzÓWWikp. ul. Sląska 
)> 07.1 0.2016r. Przedszkole .Eiemełek" Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 
l> 13.1 0.2016r. Przedszl<ole Miejskie nr 29 Gorzów Wlkp. ul. Wróblewskiego 
}> 14.10.2016r. Przedszkole Miejskie nr 19 GorzówWikp. ul. 9 Maja 
l> 04.11 .2016r. Przedszkole Miejskie nr 1 GorzówWlkp. 
J> 25.11 .2016r. Przedszkole Miejskie .Bajka" ul. Wiosny Ludów Wlll1ica - 60 osób 
)> 15.12.2016r. Przedszkole Miejskie nr 4 . Mali Odkrywcy' Gorzów Wlkp. 
)> 16.04.2016 r. - zabezpieczenie otwarcia sezonu motocyklowego w ramach działań 

profilaktyczno - prewencyjnych do planu . Kaski, Paskl i Odblask.~' oraz 
współorganizowanie w tym dniu konkursu motocyklowego w WORD Gorzów Wlkp. 

)> 10.06.2016 r. - udział w festynie o bezpieczeńStwie w ruchu drogowym 
organizowanym przez WORD w Gorzowie Wlkp. 

3. Działania .Bądź bezpieczny na drodze• skiefowane do osób starszych. Spotkania w formie 
pogadanek na lemat podstawowych zasad w ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa 
w ruchu pieszych zrealizowano w terminach: 

l> 15.09.:!016r. Dzienny Dom Pobytu w Gorzowie Wlkp. ul. Bracka 7 
,)> 29.11.2016r. Dzienny Dom Pobytu w Gorzowie Wlkp. ul. Bracka 7 
)> 01.12.20 16r. Dzienny Dom Pobytu w Gorzowie Wlkp. ul. Bracka 7. 



15 

4. 15.12.2016 r. - spotkanie profilaktyczne w ramach akcji "Twoje światła, Twoje 
Bezpieczeństwo" dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gorzowie Wlkp., zorganizowane 
w formie pogadanki i ćwlcze1\ praktycznych przechodzenia przez jezdnię. 

11. Bezploczeństwo dzieci l młodzieży: 

1. 25.05.2016 r. - spotkanie z młodzieżą szkół gimnazjalnych (49 uczniów) z ok.azji 
,Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego• podczas pokazu filmu ,Królowie lata'. 
Współorganizatorzy spotkania to Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Kino 60 Krzeseł. Spotkanie 
przeprowadzono w formie dyskusji po projel<cjl filmu na temat społecznych i prawnych 
konsekwencji ucieczek z domów. 

2. Maj- wrzesień 2016 r. - udział w festynach i imprezach, podczas których organizowano policyjne 
stoiska profilaktyczno-prewencyjne, gdzie informowano, głównie odwiedzające je dzieci 
i młodzież, o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, numerach alarmowych, zadaniach Policjl: 
.l> 03.06.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na festynie w SP Nr 13 w Gorzowie Wikp . 
.l> 04.06.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na imprezie GOK w Santoku z okazji Dnia 

Dziecka 
.l> 04.06.2016 r. - udzjal w festynie rodzinnym organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 7 

przy ul. Głowackiego w Gorzowie Wtkp. 
)> 05.06.2016 r. - udział w festynach przy ul. Pluty (organizowany przez GCPR) oraz imprezie 

organizowanej przez MZK z okazji Dnia Dziecka 
l> 10.06.2016 r. - udział w konkursie .Bezpieczne wakacje' organizowanym przez WORD 

w Gorzowie Wlkp . 
.l> 11 .06.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na festynie rodzinnym Przedszkola 

Miejskiego Nr 22 i Nr 15 
l> 18.06.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na festynie rekreacyjno-edukacyjnym 

Zespołu Tańca Ludowego . Mali Gorzowiacy" w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. 
)> 19.06.2016 r. -organizacja stoiska prewencyjnego na festynie rodzinnym klubu sportowego 

AZS PWSZ Gorzów w Marinie w Gorzowie Wlkp. 
> 25-26.06.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na imprezie ,Bezpieczne wakacje" 

w CH Nova Park 
.l> 09.07.2016 r.- udzial w pikniku NATO na Placu Katedralnym w Gorzowie Wlkp . 
.l> 20.08.2016 r. - udział w imprezie festiwalowej "Muzyka Łagodzi Obyczaje" w Parku Wiosny 

Ludów w Gorzowie Wlkp . 
.l> 27.08.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na imprezie Sportowe Pożegnanie 

Wakacji 
> 03.09.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na pikniku rodzinnym organizowanym 

przez Mneto-Gewert pn . • Witaj szkoło" w parku przy ul Przemysłowej w Gorzowie Wlkp . 
.l> 18.09.2016 r. - organizacja stoiska prewencyjnego na festynie rodzinnym ,Wrtaj szkoło 

na wesoło' w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. 

3. Organizacja zajęć o tematyce "Bezpieczna Ewakuacja' w placówkach oświatowych: 
)> 20.05.2016 r. - zajęcia praktyczne i pogadanka w przedszkolu przy ul. Taczaka 1 ,.Ewakuacja 

w przedszkolu' - 96 osób 
)> 23.11.2016 r. - zajęcia praktyczne oraz wyklad w Zespole_Szkół Nr 13-112 osób 

4. Spotkania profilaktyczne , Bezpieczny przedszkolak" w przedszkolach l w szkołach podstawowych, 
mające na celu przekazanie najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa kwestii m. in. 
bezpiecznej zabawy, kontaktu z osobą obcą, psem. Spotkania odbywały się w formie pogadanek 
oraz ćwiczeń praktycznych. Zajęcia przeprowadzono: 

.l> 09.03.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 25 w Gorzowie Wlkp.- 111 osób 

.l> 08.04.2016 r. - SP Nr 9 -90 osób 

.l> 15.04.2016 r. - SP Nr 9 - 120 osób 

.l> 22.04.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 29 -79 osób 

.l> 09.05.2016 r. - SP w Jenlnie- 60 osób 
l> 28.06.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 6-40 osób 
? 29.06.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 11 -32 osób 
)> 14.09.2016 r. - Przedszkole Miejskie ul. Sloneczna-50 osób 
? 14.09.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 7 -80 osób 
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)> 15.09.2016 r. - SP Nr 4 uL Kobylogórska, klasa 11-16 osób 
)> 19.09.2016 r. - SP Nr 10- 90 osób 
)> 23.09.2016 r.- SP Nr 12 -65 osób 
)> 29.09.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 29 - 100 osób 
)> 27.10.2016 r.- Przedszkole Integracyjne Nr 27 - 28 osób 
)> 09.11.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 18 - 30 osób 
)> 10.11.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 15-16 osób 
)> 15.12.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 4-40 osób 
)> 14.10.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 19-50 osób 
)> 08.11.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 29- 30 osób 
)> 16.11.2016 r. - Zespół Kształcenia Specjalnego- 80 osób 
)> 25.1 1.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 20- 60 osób 

5. Spotkania profilaktyczne z uc:zniami szkół podstawowych l gimnazjalnych dotyczące 
odpowiedzialności prawnej nieletnich, organizowane w formie wykładów i pogadanek: 

)> 11.02.2016 r. - Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców- 16 osób 
)> 12.02.2016 r.-Zespół Szkól Odzieżowych- 85 osób 
)> 03.03.2016 r. - SP Nr 4 w Gorzowie Wlkp. -50 osób 
)> 05.05.2016 r. - SP Nr 12 - 19 osób 
)> 07.06.2016 r. - SZO Nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób 
)> 08.06.2016 r. - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 11-48 osób 
)> 09.06.2016 r.- Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. - 20 osób 
)> 09.11.2016 r. - SP Nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 55 osób 
)> 08.12.2016 r. - Zespół Szkół Nr 21 - 100 osób 
)> 13.12.2016 r. - Zespół Szkól Nr 21 - 46 osób 
)> 14.12.2016 r. - Zespół Szkół Nr 21-76 osób 

5. Ustopad - grudzień 2016 r. - realizacja pilotażowego programu profilaktycznego pn . • Twoje czyny, 
Twoja odpowiedzialność". Zajęcia skierowane do uczniów klas V1 szkół podstawowych 
organizowane były na sali sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Uczniowie mieli 
możliwość spotkać się z sędzią, kuratorem sądowym oraz policyjnym profilaktyklem, uczestniczyć 
w inscenizacji rozprawy w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich a także odwiedzić sądowe 
pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Glównym zaloteniem programu było przedstawlenie 
młodym ludziom konsekwencji zachowań związanych z łamaniem prawa oraz nieprzestrzeganiem 
podstawowych norm społecznych, które prowadzą do demoralizacji, a tał<że wyczulenie młodzieży 
na zjawiska jak cyberprzemoc i agresja rówieśnicza. W ramach programu przeprowadzono zajęcia 
dla 5 grup uczniów {łącznie 96 osób}. 

6. Kwiecień - maj 2016 r. - realizacja spotkań w szkołach podstawowych w ramach programu . Lupo 
V-VI", przygotowuj<i.ce do XVII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. 
, Bezpieczne Wakacje z Lupo". Zajęcia przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz 
specjalistów ds. nieletnich w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu 
gorzowskiego. Ceł programu to edukacja dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy 
l cyberprzemocy, zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań oraz uzależn ień. 
Spotkania z uczniami klas V i VI przeprowadzono na terenie działania: 

~ KP l w Gorzowłe Wlkp. - 15 spotkań - 1599 uczniów 
)> KP 11 w Gorzowie Wlkp. -17 spotkań- 743 uczniów 
)> KP Kostrzyn n/Odrą-4 spotkania - 370 uczniów 
~ KP w Witnicy - 4 spotkania - 208 uczniów 
)> WP KMP w Gorzowie Wlkp. - 2 spotkania - 100 uczniów 

7. Organizacja dni otwartych w Komendzie Miejskiej Policjl w Gorzowie Włkp., podczas których 
przeprowadzano pogadanki z uczniami o różnych aspektach bezpieczeństwa, przedstawłono 
stanowisko dowodzenia, pomieszczenie z lustrem weneckim oraz policyjny radiowóz: 
)> 06.06.2016 r. - dzień otwarty dla dzieci z Przedszkola Nr 19 
}> 20.06.2016 r.-dzień otwarty dla uczniów Gimnazjum Nr 7 w Gorzowie Wlkp. 
)> 12.12.2016 r.- dzień otwarty dla uczniów Szkoły Specjalnej w Gorzowie Wikp. 

8. Spotkania profilaktyczne w ramach .,lupo I-IV" w klasach I-IV szkól podstawowych. Zajęcia 
przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. nieletnich w szkołach 
podstawowych znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Cel programu to edukacja dzieci 
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i młodzlezy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych zachowań oraz przemocy 
rówieśniczej. 
Spotkania z uczniami klas l z 41 szkól podstawowych przeprowadzili policjanci: 

}> KPI w Gorzowie Wlk.p. - 22 spotkania - 389 uczniów 
}> KP 11 w Gorzowie Wlkp. -18 spotkań- 351 uczniów 
:» KP Kostrzyn n/Odrą- 4 spotkania - 77 uczniów 
:» KP w Witnicy - 3 spotkania - 56 uczniów 
:» WP KMP Gorzów Wlkp. - 4 spotkania- 70 uczniów 

Spotkania z uczniami klas 11 z 46 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: 
l> KPI w GorzoWie Wlkp. -23 spoikania - 1203 uczniów 
}> KP 11 w GorzoWie Wlkp. - 23 spotkania - 682 uczniów 
li> KP Kostrzyn n/Odrą- 2 spotkania- 295 uczniów 
li> KP w Witnicy - 2 spotkania -157 uczniów 
)> WP KMP Gorzów Wlkp. - 3 spotkania- 123 uczniów 

Spotkania z uczniami klas III z 43 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: 
}> KPI w Gorzowie Wlkp. - 22 spotkania- 1281 uczniów 
)> KP 11 w Gorzowie Wlkp. - 22 spoikania - 715 uczniów 
}> KP Kostrzyn n/Odrą- 2 spotkania - 264 uczniów 
)> KP w Witnicy - 3 spotkania- 135 uczniów 
)> WP KMP Gorzów Wlkp. - 3 spotkania- 105 uczniów 

Spotkania z uczniami klas IV z 41 szkól podstawowych przeprowadzili policjanci: 
)> KPI w Gorzowie WlkP. - 21 spotkań - 926 uczniów 
}> KP 11 w GorzoWie Wlkp. -21 spotkań- 516 uczniów 
}> KP Kostrzyn n/Odrą- 2 spotkania - 199 uczniów 
)> KP w Witnicy - 3 spotkania - 91 uczniów 
)> WP KMP Gorzów Wlkp. - 2 spoli<anla- 77 uczniów 

IJI. Patologłe społeczne (alkoholizm, narkomania, przomoc w rodzinie): 
1. 01.06.2016 r. - udział w obchodach .Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki" w Zespole Szkół nr 12 

w Gorzowie Wlkp. Cel przedsięwzięcia to propagowanie życia bez uzależnień. Podczas 
wydarzenia uczniowie przygotowywali plakaty promujące modę na życie wolne od uzależnień 
a następnie wraz z policjantami uczestniczyli w happeningu. 

2. Czerwlec - grudzień 2016 r. - realizacja programu profilaktycznego ,Razem przeciwko przemocy 
w rodzinie' w ramach Programu Oslonowego ,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytolialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie'. Program realizowany był przez 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej 
Poilcjl w Gorzowie Wlkp. W ramach programu zrealizowano cykl zajęć skierowanych do uczniów 
drugich klas wybranych szkół gimnazjalnych i licealnych na terenie Gorzowa Wlkp. (około 300 
osób). Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
i policjanta Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Pollcji w Gorzowie Wtl<p. Istotą spotkań bylo 
kształtowanie śWiadomości i postaw młodzieży w zakresie prawidlewago reagowania na sytuacje 
przemocowe, budowanie empatii, wypracowanie odpowiedniego postrzegania problemu przemocy 
w rodzinie ze wskazaniem jak zachować się w sytuacji doświadczania przemocy. Omówiona 
została równieź procedura .,Niebieskiej Karty". Uczniom uczestniczącym w programie 
przekazywane były ulotki informacyjne wykazujące lokalne dane na temat możliwości uzyskania 
sżeroko rozumianej pomocy. W ramach programu Z()(ljaniZowano konkurs plastyczny .Rodzina 
w mocy-bez przemocy". który skierowany był do dzieci z klas I-VI z wybranych czterech szkół 
podstawowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Jego tematem było przedstawienie obrazu 
rodziny widzianej oczami dziecka oraz zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie i wzrost 
świadomości dzieci w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje przemocowe. 1 O listopada 
2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która oceniała 142 prace, wyłonione z około 
1000 konkursowych prac. Podczas finału konkursu w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. laureaci (20 osób) otrzymali nagrody rzeczowe, m.in. tablety, torby sportowe. Kwota 
dofinansowania programu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to 50.000 zł. 
W dniu B grudnia 2016 r. w Wojewódzkiej l Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wikp. odbyła 
się uroczysta konferencja dla przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gorzowa Wlkp. Realizacji programu towarzyszyła 
kampania informacyjna w mediach l podczas lokalnych Imprez. 



18 

3. Spotkania profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat dopalaczy 
i uzależnień - w ramach wojewódzkiego programu "Dopalam się sobą' odbywające się w formie 
pogadanek, wykładów, projekcji filmów, spotów o tej tematyce. Spotkania zrealizowano we 
wszystkich szkołach średnich. Na terenie miasta Gorzowa Wll<p. przeprowadzono spotkania w: 
:> 24.02.2016 r. - Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego - 100 osób 
Jó> 07.03.2016 r. - Technikum Nr 2 w Gorzowie Wlkp.- 30 osób 
:> 14.03.2016 r. - ZSO Nr 16 w Gor.:owle Wlkp.- 30 osób 
:> 22.03.2016 r. - Zespół Szkół Nr 12-36 osób 
:> 23.03.2016 r. - l Społeczne Liceum Ogólnokształcące - 35 osób 
:> 30.06.2016 r. - Zespól Szkół Nr 6 w Gorzowie Wlkp.-92 osoby 
)> 08.09.2016 r. - ZSTiO- spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-100 osób 
:> 04.10.2016 r. -IV Liceum Ogólnoksztalcące- 130 osób 
:> 02.11.2016 r. - OHP w Gorzowie Wlkp.- 60 osób 
J> 23. 11.2016 r. - Zespół Szkół Odzieżowych - 45 osób 
l> 29.11.2106 r. -Zespół Szkół Gastronomicznych - 62 osoby 
)> 01.12.2106 r. - Zespół Szkół Gastronomicznych - 50 osób 
)> 07.12.2106 r. - Zespół Szkół Gastronomicznych - 40 osób 
:> 09.12.2016 r. - WZDZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa- 79 osób 

IV. cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradziet danych, oszustwa): 

1. Spotkania profilaktyczne w Klnie "Helios" w Gorzowie Wlkp. z młodzieżą klas gimnazjalnych -
dyskusja z uczniami po projekcji filmu ,Nerve" na tematy cyberprzemocy, niebezpieczeństw 
ujawniania swoich danych w sieci, przestępstw l wykroczeń popełnianych najczęśdej za pomocą 
mediów elektronicznych. W spotkaniach brał udział psycholog z Zespołu PsychologOw KWP. 
Spotkania odbyły się; 

J.> 10.1 0.2016 r. -54 osoby 
)> 11.10.2016 r. - 41 osób 
:> 28.10.2016 r. -170osób. 

2. Spotkania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w formie pogadanek z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 
dotyczące zjawiska cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w intemecle: 
)> 10.02.2016 r. -Prywatne Gimnazjum o profilu artystycznym 
J.> 12.02.2016 r. - Zespól Szkół Odzieżowych - 85 osOb 
)> 03.03.2016 r. - SP Nr 4 w Gorzowie Wlkp. - 50 osób 
)> 08.04.2016 r. - SP Nr 9- 90 osób 
)> 15.04.2016 r. - SP Nr 9- 120 osób 
:> 07.06.2016 r. - SZO Nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób 
:> 08.06.2016 r. - Zespół Szkól Mistrzostwa Sportowego Nr 11 - 48 osób 
)> 08.09.2016 r. - ZSTiO - spotkanie z rodzicami uczniów klas l - 100 osób 
l> 09.06.2016 r. - Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. - 20 osób 
J.> 04.10.2016 r. -IV Liceum Ogólnokształcące -130 osób 
)> 15.11.2016 r. -li Uceum Ogólnoksztalcące- 30 osób 
l> 08.12.2016 r.- Zespół Szkół Nr 21 -100 osób 
J.> 14.12.2016r.- SPNr4 -17osób 
l> 14.12.2016 r. - ZespOI Szkół Nr 20 - spotkanie dla rodziców - 100 osób 
)> 05.12.2016 r. -Zespól Szkół Budowlanych i Samochodowych- 44 osoby 

V. Handel łudtmi: 

1. Realizacja programu profilaktycznego ,,Zapobieganie handlowi ludźmi - X edycja" - spotkania, 
prelekcje, zajęcia z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych l gimnazjalnych odbyły się w formie 
multimedialnej, połączone były z pokazem filmów, spotów i prezentacj i. Młodzież otrzymaJ;~ 
materiały w formie płyt DVD, ulotek, poradników i komiksów. Ogółem przeprowadzono 34 
spotkania, w których uczestniczyło 1178 osób. Spotkania z młodzieżą z miasta Gorzowa Wlkp. 
poświęcone wyłącznie tematyce handlu ludżmi odbyły się w następujących placówkach: 

J.> 12.05.2016 r.- ZespOI SzkOl Ogrodniczych- 30 osób 
l> 16.05.2016 r. - Zespół Szkół Gastronomicznych - 60 osób 
:> 17.05.2016 r. - Zespól Szkół Gastronomicznych - 42 osoby 
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> 31.05.2016 r. - ZSTIOK ul. Czereśniowa- 35 osób 
'l> 06.06.2016 r. - Zespół Szkół Odzieżowych- 70 osób 
> 07.06.2016 r. -Zespół Szkół Ekonomicznych- 73 osoby 
> 1Ą.06.2016 r.- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 - 25 osób 
> 18.10.2016 r. -Zespół Szkół Ekonomicznych - 80 osób 
> 02.11.2016 r. - OHP w Gorzowie Wlkp. - 60 osób 
> 07.12.2016 r.- Zespół Szkół Gastronomicznych - 40 osób 
> 05.12.2016 r. -Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych - 44 osoby 

VI. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo w środkach komunikacji 
publicznej: 

1. 13.04.2016 r.- szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz dyrektorów szkół z zakresu postępowania 
w przypadku ataku terrorystycznego. W szkoleniu. które odbyło slę w Miejsklej i Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej uczestniczyło 170 nauczycieli z terenu miasta Gorzowa Wlkp. l całego 
powiatu gorzowskiego. Przedmiotem spotkania było przedstawienie zasad postępowania 
w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz wtargnięcia napastnika na teren placówki 
oświatowej. Podcza.s szkolenia przedstawiono wskazówki dotyczące zachowania dyrektora, 
nauczycieli i innych pracowników w sytuacji zagrożenia tycia i zdrowia, a także Informacje w jaki 
sposób alarmować o niebezpiecznym zdarzeniu. Policjanci wyjaśniali jak ważne jest odpowiednie 
przygotowanie, polegające na wypracowaniu mechanizm9w działania, wyznaczenie miejsca 
schronienia, wskazanie drogi ewakuacji łub określenie źródeł aiaimowania. 

2. Listopad - grudzień 2016 r. - realizacja cyklu szkoleń skierowanych do pracowników płacOWek 
oświatowych, dotyczących zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren 
szkoły lub przedszKola. Ich celem było wypracowanie dobrych praktyk oraz podniesienie poziomu 
wiedzy uczestników w zakresie reagowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Sz.kolenia 
odbywały się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji muHimedialnej, pokazu filmu 
instruktaZowego oraz dyskusji. Spotkania odbyły się w następujących terminach: 

)> 20.102016 r. -Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gorzowie Wlkp. - 21 osób 
)> 25.10.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 31 w Gorzowie Włkp. -11 osób 
:> 26:10.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gorzowie Wlkp. - 24 osoby 
:> 23.11 .2016 r. - Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
)> 28.11 .2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 16 w Gorzowie Wlkp. -10 osób 
> 24.11 .2016 r. - Zespół szkół Mechanicznych w Gorzowie Włkp. - 35 osób 
> 28.11.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 10 osób 
> 24.11 .2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 10 osób 
)> 24.11.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gorzowie Wlkp. -17 osób 
)> 22.11 .2016 r. - Zespół Szkół w Deszcznie - 55 osób 
> 17.11.2016 r. - Spoleczna SP i Gimnazjum stowarzyszenia Edukacyjnego - 32 osoby 
> 29.11.2016 r.- Przedszkole Miejskie Nr 15 w Gorzowie Wlkp. - 13 osób 
)> 30.11.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 12 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
)> 29.11.2016 r. -Centrum Kształcenia Zawodowego Medyk- 25 osób 
> 30.11.2016 r.- Zespół Szkół Odzie2:owych w Gorzowie Wlkp.-35 osób 
)> 02.122016 r.- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych- 40 osób 
)> 12.12.2016 r.- Szkoła Muzyczna w Gorzowie Wlkp.- 43 osoby 
> 14.12.2016 r. - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gorzowie Wlkp. - 20 osób 

5. 21.11.2016 r. - akcja .Dzień dla bezpieczoostwa• w Zespole Szkół Nr 12 w Gorzowie Wlkp. przy 
ul. Śląsklej odbyło się szkolenie dla uczniów oraz kadry pedagogicznej z zakresu zachowania się 
w sytuacjach kryzysowych. W szkoleniu uczestniczyło ponad 320 uczniów oraz pracowników 
Zespołu Szkól Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp. Mieli oni motliwość zdobycia 
podstawowych Informacji w zakresie postępowania w sytuacji wypadku, potaru, ataku osoby 
agresywnej bądź zagrożenia terrorystycznego. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu przedstawicieli 
służb, uczestnicy szkolenia mogli skorzystać z wiedzy l umiejętności specjalistów w dziedzinach 
reagowania kryzysowego. Podczas calego dnia szkoleniowego ucznl9wie i nauczyciele Gimnazjum 
nr 12 oraz Technikum nr 8 w Gorzowie Wikp. uczestniczyli w blokach zajęciowych obejmujących 
kilka podstawowych tematów. Policjancl Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
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przeprowadzili zajęcia poświęcone zasadom zachowania się podczas wtargnięcia napastnika na 
teren szkoły oraz technikom samoobrony. Zagrożenia pożarowe, postępowanie w przypadku 
niebezpieczeństwa l wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przekazali uczestnikom 
strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Podczas warsztatów 
z zakresu terroryzmu. przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Pollcji w Gorzowie Wlkp., uczniowie oraz nauczyciele mieli okalję dowiedlieć się jak 
należy zachować się podczas wtargnięcia agresora na teren placówki, w jaki sposób lnfonmować 
innych o niebezpieczeństwie oraz jakich zasad przesiczegać podczas akcji służb ratowniczych. 
Podczas dnia szkoleniowego odbył się równiet pokaz technik obrony przed osobą agresywną 
i niebezpieczną zaprezentowany przez policjantów Wydziału sztab Policji KMP Gorzów Wlkp. 

6. 08.12.2016 r. - w Zespole Szkól Nr 21 przeprowadzono pogadankę dla młodzieży na temat 
środków pirotechnicznych, obowiązujących regulacji prawnych oraz niebezpieczeństw związanych 
z niewłaściwym używaniem fajerwerków. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób. 

VII. Bezpieczny wypoczynek: 

1. Styczeń 2016 r. - realizacja działań .Bezpieczne ferie 2016" - od grudnia 2016 r. policjanci 
przeprowadzili ponad f50 spotkań z uczniami. których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa 
podczas zimowego wypoczynku. Przeprowadzono także 10 kontroli w miejscach zorganizowanego 
wypoczynku. W trakcie d:z:iałań dzielnicowi i specjaliści 281 razy kontrolowali punkty Sprzedaty 
alkoholu, 242 razy odwiedzili .. dzikie lodowiska" sprawdzając czy na tatłę lodu nie wchodzą 
najmłodsi. Przeprowadzono także 29 kompleksowych kontroli miejsc zorganizowanego 
wypoczynku dzieci i młodziety. 7 4 razy policjanci odwiedzali galerie handlowe oraz inne miejsca, 
w których, szczególnie po zmroku, grupuje się młodzież. Z uwagi na stwierdzoną potrzebę 
w miejscacli tych 40 razy legitymowano młodych ludzi. W 4 przypadkach policjanci potwierdzili 
jednak, te osoby nieletnie mogly znajdować się pod działaniem narkotyków lub dopalaczy. 
W sytuacjach tych przeprowadzone zostały stosowne postępowania, a ponadto w 2 przypadkach 
policjanci prowadzili rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. 

2. 24.06.2016 r. -XVII finał Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie . Bezpieczne Wakacje 
z Lupo' - Tumie) poprzedzony był spotkaniami edukacyjno-profilaktycznymi w szkołach 
podstawowych klasy V-VI {27 uczestników turnieju). 

3. Czerwiec - sierpień 2016 r. - realizacja działań .. Bezpieczne Wakacje 2016", mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym podczas wypoczynku letniego, zmniejszenie wszelkich 
zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci i młodzieży oraz ochronę małoletnich przed 
przestępczością. Pollc)anci przeprowadzili 16 spoikań profilaktyczno-edukacyjnych w miejscach 
zorganizowanego wypoczynku oraz prleprowadzili 14 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. 
Ogółem skierowano 10 wniosków do sądów rodzinnych. Do działań skierowano łącznie 4110 
policjantów. W ramach realizacji zadań skontrolowano również 20 kolonil l pólkolonii na terenie 
powlatu gorzowskiego. Działania przeprowadzano wspólnie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Gorzowie Wlkp. , Izbą Celną w Gorzowie Wlkp. oraz Państwową Stratą Miejską w Gorzowie 
Wlkp. W ramach działań przeprowadzono następujące spotkania edukacyjno-profilaktyczne 
z dziećmi i młodzie:tą 
l> 08.06.2016 r. - Przedszkole .Dziecięcy Raj" - 40 osób 
> 22.00.2016 r. - przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas I-IV 

w MCK przy ul. Drzymały 26 - 25 osób 
)> 24.06.2016 r. - działania w ramach akcji ,Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - akcja 

Małolat• 

)> 27.06.2016 r. - przeprowadzenie zajęć .Bezpieczne wakacje" w MCK .Klub Kultury Jedynka" 
przy ul. Chrobrego 9 dla uczniów klas I-IV - 30 osób 

)> 28.07.2016 r. -$wietlica Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna - 25 osób
pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa i bezpiecznego powrotu do szkoły 

)> 09.08.2016 r. - pogadanka ,Bezpieczne wakacje" na półkolonii organizowanej przez 
Stowarzyszenie Sw. Eugeniusza - 25 osób 

)> 23.08.2016 r. - spotkanie z dziećmi z Klubu Sportowego . Junior" z ROtanek - 45 osób 
)> 01.09.2016 r. - dzia'ania w ramach akcji ,Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 - akcja 

Małolat" 
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4. 21.06.2016 r. - Fina! konkursu plastycznego .Wakacje z naturą" skierowanego do uczniów klas 1-111 
s~kół podstawowych. Na konkurs nadesłano 65 prac plastycznych. Celem przedsięwzięcia było 
promowanie bezpiecznego, aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Działanło 3: 
Analiza monitoringu miejskiego w Komendzie Miejskiej Policjl w Gorzowie Wlkp. za rok 2016: 
-odebranych połączeń telefonicznych- 6594 
- przyjęć interwencji - 2552 
- udzielenie informacji (pouczenie zgłaszającego) • 2920 
- dokonano s rawdzeń w systemach · 2._"1:::.90=-- --- - - _ _ _ 

Program 

"Działanie 1 

Symi>OI 
Kult. fiz. 1 

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

---l-Zbilansowanie potrzeb zadaniowych w zakresie rozbudowy _ _ _ _ 

'Miernik ocony d 

i modernizacji bazy sportowej (w ramach opracowywanej strategii kultury 
fizycznej Gonowa Wil<p. 2009-2016) 

·z'"i""ata,-.,nl-a ""1- - ---+i'Budowa i modernizacja o7bi7'. e7kt""Ć\::.v:::.wy=--"sta,--nd"'a-rd"'aw,.-. "'""'okro,--s'"'·lo-n-ych przoz 

'Tennin real' 

wyrnogi licencyjne dla obiektów sportowych określone przez krajowe, 
::..."-=~ -,----ł europel•kie i światowe federacje sportowe 

lzacji dZiaJania 1 D:dalanic ciągłe 
::--- ,.-:: Koordvnator cłzi ałania 1 W ział Kultury FizYCZnej • 

Działanie 2 

Mierni< OCOilJ!: 

Zapew~ienie niezbędnych środków wlaunych oraz rxądowych i unijnych na 
~=,......~ ----1-':.reallzaclę powyższych zadań 

działania 2 ---ł..;Anałlza budź.e";t"-u'-'m=ia::.:•::.:la=-· - - - - - - - - ----- - - -
Termln reali7.a 
Koordynator dzi 

cjl działania 2 Działanic ciąg!e,-:=:==" __ _ _ _ __ _ 
ałanla 2 ~d21al Kultury Fizycznej 

Działanie 4 

"Miernik oceny 

Opracowanie programu vAaściwego wykorzystania nowej 
i modernizowano! baZY. sportowej 

dZ"'i"'a:-ła-ni'"a""'4c----llcAn:-=a.:;;nz:::""::.st:.:;opnia wykorzystania ob!ełd=6\v---cz-ęstotliwości imprez l frekwencji 

Termin reallzacj i dxlalania 4 
zialanla 4 Koordynator d · 

~ 

Działanie 1. 

na nich 
Dziata'n~i"'e..,.ci"'ąs"'ie-. - - - - - --- - - - - - --- - ---
Wydział Kultury Fizycznej 

1. W 2016 roku Miasto nie przejęło, a także nie wybudowalo obiektów sportowych kubaturowych a n i 
otwartych. 

2. Jeżeli chodzi o braki w infrastrukturze sportowej wynikające z pol!zeb mieszkańców, w tym 
stowarzyszeń kultury fizycznej brakuje w naszym mieście przede wszystkim: 

a) Hali sportowo-widowiskowej na ponad 3, 5 tys. miejsc, 
b) Stadionu lekkoatletycznego z bieżnią tartanową. 
c) Boisk do uprawiania piłki nożnej wyczynowo i amatorsko, 
d) Ścieżek rowerowych, 

3. Stadion piłkarl<i, ul. Olimpijska 29: 
W ramach prac modernizacyjnych i remontowych wykonano: 
- remont świetlicy oraz pomieszczenia nagłośnienia, odświeżono szatnię dla pllkarzy znajdującą się 
w budynku głównym obiektu, pomalowano ściany, sufity, 
- konserwację oraz naprawę systemu monitoringu na obiekcie, wymieniono rejestrator, dwie kamery 
zewnętrzne z doświetleniem, 
-pomalowano w budynku kontenerowo - szatniowym korytarz, ściany, 
- bieżące remonty sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, konserwację ciągników 

i urządzeń technicznych, konserwacje torów łuczniczych, 
- prace pielęgnacyjne na plycie głównej stadionu, wykonano aerację, wertykulację, doslew wgłębny 
trawy, nawożenie oraz napowietrzanie, 
- wymieniono miejscowo darń o pow. 160 m2 na płycie głównej boiska, . 
- renowację płyty boiska środkowego - przygotowano podłoże, położono 200 m2 nowej darni, dosiano 
trawę na całym boisku, 
- pielęgnację boiska dla juniorów na placu od strony ul. Myśliborskiej, 
· naprawiono konstrukcję i zamontowano nową siatkę do wyłapywania piłek na boisku środkowym, 
- naprawiono dach garaży na zapleczu stadionu oraz murek oporowy przy płycie głównej, 
-wyremontowano stacje pomp hydrofomi, naprawiono silniki, pomalowano wnęl!ze. 
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4. Stadlon żu:1:1owy, ul. Kwiatowa 65: 
W ramach prac modernizacyjnych i remontowych wykonano: 
- bieżące prace w celu utrzymania obiektu, m.In. wykonano prace związane z przygotowa.nlem toru do 
zawodów, częściowy remont bandy wokół toru, wymieniono płyty oraz kickboard na odcinku 11 O 
metrów, wyrównano teren na zewnątrz toru żużlowego w pasie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami 
Regulaminu Ligii Zużlowej, 
• uzupełniono lynk, odświeżono elewację pomieszczeń kas biletowych, budynku słuzb technicznych, 
warsztat mechaników, bramy garatowe oraz murki oporowe, 
- pomalowano pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie WC, 
-pomalowano korytarz oraz trzy pomieszczenia w galerii VlP, 
- uzupełniono l pomalowano elewację pod wieżą sędziowską, wymieniono trzy ro7.drabniacze 
w toaletach ogólnodostępnych, 
- zakupłono nowy rejestrator do systemu monitoringu stanowisko nr 1 oraz naprawiono 2 kamery 
obrotowe, wymieniono płytę główną l zasilacze na stanowisku nr 2, 
- wymieniono akumulatory w zasilaczu UPS w celu zapewnienia prawidłowej pracy oświetlenia 
awaryjnego, 
- wykonano dwa przewierty sterowane pod torem żuZ!owym pod przewody dla telewizji oraz wykonano 
cztery studzienki ria ww przepusty, 
-uzupełniono ogrodzenie z klinkieru przy garazach, 
- naprawiono nawlerzchniQ parku maszyn oraz parkingu pr.cy koronie stadionu poprzez miejscowe 
wyrównanie asfaltem, 
-wykonano prace pielęgnacyjne na płycie boiska (aeracja, wsiew wgłębny i nawożenie), 
-udrożniono system odprowadzania wód opadowych, naprawiono pompę wodną. 
- wykonano regulację oświetlenia toru na koronie stadionu, 
- zakuplano i zainstalowano klimatyzator w pomieszczeniu monitoringu, 
- przewleziono 100 ton kruszywa na tor żużlowy, 
-cyklicznie wymieniano foteliki na trybunach (około 100 sztuk), 
-zakupiono deszczownię do zraszania pły1y boiska, 
-wykonano częściowo malowanie antykorozyjne trybun, 
-wymieniono kocioł gazowy w budynku administracyjnym. 
6.Stadion sportowy przy ul. Mickiewicza: 
- wykonano prace pielęgnacyjne na płycie boiska, aerację, wertykulację, doslew wgłębny trawy, 
nawożenie oraz napowietrzanie, 
- zakupiono 50 m' trawy z rolki oraz ułozono na murawie boiska, 
-konserwowano l pielęgnowano tereny zielone wzdiUZ ulic Wyszyńskiego oraz Roosvelta, 
-uruchomiono dodatkowe oświetlenie na terenie obiektu, 
- zakupiono szafki i regały do szatni sportowców i dla pracowników, wymieniono 18 growic przy 
natryskach, 
- naprawa bramę wejściową i ogrodzenie przy Klodawce, 
-wymieniono system detekcji gazu w kotłowni. 

7. Stadion sportowy przy ul. Krasińskiego: 
- prace pielęgnacyjne na płycie boiska, aerację, werlykufację, doslew wgłębny trawy, nawo~enie oraz 
napowietrzanie, 
- zakupiono 40 m' trawy z rolki ora7. ulazono na murawie boiska, 
- zakupiono siatkę asekuracyjną i wykonano nowe zabezpieczenia stanowiska do rzutni młotem oraz 
dodatkowe plyly do treningów, 
- nawieziono 30 t z iemi celem wyrównania terenu przy rzutni, 
- dokonano wycinki drzewek i krzewów na administrowanym terenie, 
- uzupełniono ubytki w ogrodzeniu na administrowanym terenie. 

8. Boisko, ul. Małyszyńska: 
W ramach prac modernizacyjnych l remontowych wykonano: 
- prace polegające na utrzymaniu płyty p"karskiej, tj. nawożenie, rekultywacja. aeracja. koszenie, 
i:wirowanie, wapnowanie, pomalowano linie, 
- uporządkowano teren w przylegającym parku oraz wykonano prace na terenach zielonych wokół 
boiska, 
- naprawiono miejscowo ogrodzenie. 

9. Boisko Kukula przy ul. Czereśniowej: 
W ramach prac modernizacyjnych l remontowych wykonano: 

- przyłącze wody, założono liczniki wody na obiekcie, 
- prace polegające na usunięciu starej da mi oraz nawlezieniu ziemi na płytę piłkarską, 
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-wyprofilowano i wypoziomowano płyty boiska, przygotowanie oraz zasiew trawy, 
koszenie, podlewanie, nawożenie oraz bieżąca konserwacja murawy boiska. 

1 O. Hala Sportowa przy ul. Slowiańsklej 1: 
- naprawiono i uszczelniono dach na hali sportowej, oczyszczono rury odp<owadzające wody opadowe 
z dachu, 
- naprawiono instalacje elektryczną, zmodernizowano skrzynkę energetyczną, 
- naprawiono system monitoringu, dokonano konserwacji, 
- dokonano przeglądu i konserwacji systemu alanmowego, wymieniono niezbędne elementy systemu, 
-wymieniono hydrant wewnętrzny zgodnie z zaleceniem Straty Pożarnej, 
- zakupłono czytniki do systemu alarmowego, 
- wymieniono uszkodzone reduktory ciśnienia oraz zamontowano 2 naczynia przeponowe 
w wymiennikowni ciepła, 
- zakupiono maszynę do mycia i czyszczenia parkietu, 
- wykonano świadectwo energetyczne budynku. 

11. Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3 w Gorzowie Wlkp. 
- położono papę, naprawiono część dachu i odp<owadzenie wody deszczowej, 
-zakupiono elementy wyposa.tenia pokoi noclegowych: tapczany, pościel, ko!dry, narzuty, 
- wymieniono węte prysznicowe i baterie natryskach szatni zawodników, udrożniono odpływy 
w kabinach prysznicowych, usunięto miejsca przecieków w łazienkach, 
- wymieniono częściowo kasetony sufitowe w sali ergometrów i na korytarzu, 
- oczyszczono parking i pomalowano ogrodzenie, 
- naprawiono i uzupełniono oświetlenie na terenie obiektu, 
-wymieniono kamerę w systemie monitoringu obiektu. 

Działanie 2 
Na sport wyczynowy (kwalifikowany) w Gorzowie Wlkp. w 2016 roku przeznaczono i wykÓrzystano 
2.000.000,00 zl. 

Działanie 4 
Przesunięte w czasie zostało wykonanie nowych boisk pilkarskich na ul. Olimpijskiej , które mają być 
oddane do utytku w 2018 roku. Miasto jest tet na etapie realizacji dwóch innych inwestycji 
sportowych, a mianowicie stadionu lekkoalietycznego oraz hall sportowo-widowiskowej. Ich 
ewentualne oddanie do użytku planowane jest odpowiednio na 2019 l 2020 rok. Oba projekty zostały 
wpisane do Planu Wieloletniego w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonych na 
dofinansowanie p<Zebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu 
dla sportu. 

Program l Symbol 
Kult. fk. 2 

Działanto 1 

Miernik oceny działania 1 

Termin realizacji działania 1 
Koordynator działon la 1 
Działanie 2 

Miernik oceny działania z 

Tennin roar.zacji działania 2 
~ordy!)ator działanta 2 

Działanie 1 

Upowszechnienie sportu wsród dzieci l mło dzieży 

Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej ja ko wycl1owaniu 
prozdrowofn_Y.m. 
W oparciu o diagnozę dokonaną na patrzoby bę dącej w trakcle 
oJJ(8(XIIvywania stratagi kultuoy fizycznej Go<z 
Działanie ciągle 

owa Włkp. 2009-2016'----l 

Wydzlał Kultury Fl~xcznej 
Realizacja systemu imprez sportowych dla młod złoży szkolnej, w tyrn 
z uvn;głędnieniem Gorzowsldoj Spat1aldady Dzi eci l Młodzieży oraz 

1 pr~rsmu .Sport Wszystkich Dzieci·. w tym róll mieź niepe!nosprawnych. 
rynlk6w sportowych, w tym 
lpiadzie M!odzloty. 

Monitoring kalendarza imprez oraz frekwencji i v 
proconiowego udzlc<łu uczniów w Lubusklel Oli n 
Dzialanle ciągło 
Wydział Kullury Fizycznej 

Akcja • WF jest OJ<!• organizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ma na celu 
upowszechnianie wiedzy o kulturze fLZycznej przez popularyzację zajęć wychowania fizycznego 
i zachęcenie do czynnego uczestnictwa w nich dzieci i mlodziety. Pomagają nam znani sportowcy, 
którzy wspólnie z dziećmi uczestniczą w lekcjach wf. 

Działanie 2 
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Wydarzenia sportowe organizowane lub współorganizowane przez OSIR w 2016 roku: 

l) Gorzowska Amatorska Liga Piłkl Siatkowej (sezon 2015/2016 i 2016/2017)- ok.70 ucz. 
2) Gorzowska Liga Sowiingowa- ok. 50 ucz. 
J) Mistrzostwa Gorzowa Szkół Podstawowych w piłce nożnej halowej- ok. 100 ucz. 
4) Ferie zimowe (turnieje piłki notnej, tenisa stoiowego i siatkówki) - ok. 390 ucz 
5) XII Puchar Ziemi Lubusklej w hokeju na lodzie - ok. 50 ucz. 
6) III Miting Ofrnpiad Specjalnych w gimnastyce -ok. 60 ucz. 
7) Zawody kolarskie MTB w Nierzymlu - 206 ucz. 
8) GorzowskaAmatorska Liga Mikstów w siatkówce- ok. 30 ucz. 
9) Bieg Tropem Dzlka - ok. 300 ucz. 
l O) VII Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w skokach przez przeszkody - 45 ucz. 
ll)XC MTB .Gorzowska Golgota• - zawody rowerowe - 92 ucz. 
12) XXXV Jubileuszowy Bieg Slowiański - 290 ucz. 
13) 3-majowy turnieJ w siatkówce plażowej - ok. 40 ucz. 
14) Czwartki LA dla Szkół Podstawowych (sesja wiosenna i jesienna)- ok. 210 ucz. 
15) Spartakiada Przedszkolaków - 230 ucz. 
·1 6) III Gorzowska Nadwarciańska Dycha- 450 ucz. 
17) Grand Prix Lata (10 turniejów), Turnieje Rodzinne l Mikstów (5 turniejów)- ok. 120 ucz. 
18) Bieg Trzech Jezior - 300 ucz. 
l \1) Letnia Olimpiada Sportowo-Rekreacyjna (14 turniejów piłki notnej. wyścigi rowerowe, turniej 

siatkówki platowej) - ok. 470 ucz. 
20) Moto Racing Show (pokazy samochodowe i motorowe) 
21) XJ Memońał Marka Cholawo w siatkówce plażowej -ok. 35 ucz. 
22) 11 Miejskie Zawody w jetdzie szybkiej na lodzie - 42 ucz. 
23) Turniej Mikolajl1owy w tenisie stoiowym - 63 ucz. 

Wydarzenia sportowe organizowane lub współorganizowane przez OSiR w 2016 roku: 
- Gorzowska Spartakiada Młodzieży 

Dzlewc~ ta Razem 

~- 2283 
1264 

Szk 727 _ _ '-- 1709 
5256 

rok 2016- dane dotyczące roz rywek 

Kat. szkoły 

Szkoły Podstawowe 
Gimnazja 

S;zkoiV PoJtadgimnazJalne 

Symbol 
K11ft. flz. 3 

liczba meczów 
liczba dni 

liczba d rutyn 
turnieJowych 

237 _ _ 58 _ _ 243 . _ 
148 48 - 148 -22-9-- 76 193 
614 182 584 

Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz 
dyscypl inach indywidualnych 

Utrzymanie przynajrnnioj na obecnym poziomie środków finansowych na 
potrzeby zespołów ekSII'aligowycll i pierwszoligowych oraz wybitnych 
zawodnikówJ!!2!!]!!jących miasł_o__ _ __ _ __ --~l 
Okf'llsowe dol<onywanle analiz po7jomu sportowego drutyn ekstraligowych 
i piOIVISZoligowych oraz zawodników dyscyplin Indywidualnyell w oparciu 

~-- _,.gE~nklngi prowadzone j1rzoz krajowa i międzynarodowe fed~u 
':..==· ~-- Ozlalan~le _ _ - - -- - - -- --



nator d~iałanla 1 
nie 2 

lk oceny działania 2 
In realizacji dz.lalnnla 2 
ynatot działania 2 
nie 3 

lk oceny działania 3 
in realizacji działania 3 
lynalor działania 3 
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Wy~iał Kullu.y Fizycznej 
Siała poprawa warunków v.kcleniowych zgodn ych ze światowymi 

owych - rozbudowa trendami, w tym również w Zespole Szlc:ól Spoll 
zakresu szkolenia o gry zospoł5JWe 
Monttoring wyników sportowych na arenach kra jo~Y)Cch i międzynarodowych 

Działanie ciggle 
WV<lzial Kullury Rzycznel 
Podniesienle poziomu usłUg medycznych dla goaowsklcll seortowców -

mu finansowa",n_",ia"__ _ _ Analiza li<:l!by zatrudnianych lekarzy oraz pozio 
Działanie ciągle 

VVY.dział Kullury Fizyczno] 

Działanie 1 i 2 

Zestawienie ligowych drużyn zostało zamieszczone w tabeli poniżej' 

LJl. Drużyna Pozlom Rozgrywek 

+ KS Stal Gorzó 

+ - KS AZSAJP 
3. Klub Szachowy 

w W ikp. PGE Speedway Ekstraliga 
Gorzów~. Basket Uga Kobłet 

Stilon Ekstrafiga Szachowa 

4. KS Stal Gorzó wWikp. l liga Pilki Ręcznej - Grupa 
A 

5. Gorzowski KI 
Gorzevia 

ub Sportowy 
l liga Tenisa Stołowego 

16 20 
l 
X 

mielsce 

--+ćłl 
miejsce 

l 
l 

11 

miejsce 
miejsce 
l liga) 

liga 

·-2017 
III miejsce 
V1 mi~sce 
n miejsce -
III miejsce 

l liga 

Najwartościowsze wyniki w 2016 roku uzyskali też sportowcy indywidualni, którzy zdobyli medale na 
~ skach Olimpijskich i Paraollmj:>iadzie· 
r!-P· lmie i Nazwisko Klub._ _ _ -1 2016 

1. Maciej Leplato GZSN START l miejsce na Igrzyskach Paraollmpijskich 
w skoku wzwyż :-:-::--1 ---
III miejsce na Igrzyskach Paraollmpijskich 2. Milana Olszewska 

t-- ---+-i'w'-'Łucznictwie 
l miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Pchnięciu Kulą 

GZSN START 

3. Bartosz Tyszkowski 
f-

4. Lech Stoltman 

5. Karolina Naja 
---

GZSN START 

GZSNSTART 

AZS AWF 

III miejsce na łgrz'-ys.,.,.ka,.,.ch Paraolimpijskich 

w Pchnięciu ~k;:.;ul""ą -..,.-..,.-: .-;;-"...";-;--
111 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 
w KaJakarstwie ·=:=...._-

Udział gorzowskich szkól w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży 
Do Lubuskiej Olimplady MlodzleZy (LOM) awansowały zwycięskie szkoły z eliminacji, którymi jest 
Gorzowska Spartakiada Mlodzieay 

Liczba gorzowskich szkól biorących udział w LOM Rok 2016 

Szkoły podstawowe 12 

r-
Szkoły gimnazjalne 13 

-

Szkoły ponadgimnazjalne . 13 

Łącznie 38 

Modaliści Lubuskiej Olimplady Mlodzle:t.y. 
Rok 2016 

l miejsce SP 13 Koszykówka chłopców 



11 miejsce 

III 
miejsce 

medale 
złote 
s reb me 
brązowe 
Łącznie 

Działanie 3 

SP 13 koszykówka dziewczą) 
SSPSE unihokej chłopców 
SP 20 szachy 
G 13 koszykówka dziewcząt 
G 13 koszykówka chłopców 
G 21 tenis stołowy dziewcząt 
G 13 szachy 
G Sportowe 2 piłka nożna 
dziewcząt 
l LO koszykówka dziewcząl 
ZS Ekonomicznych tenis stołowy 
dziewcząl 
11 LO szachy 

G 3 siatkówka chłopców 
GMS tenis stołowy chłopców 
G 9 piłka ręczna chłopców 
G Sportowe 2 pUka nożna 
chłopców 
l Społeczne LO koszykówka 
dziewcząt 
ZSTiO unihokej dziewcząt 
11 LO badmlnton chłopców 

SP 17 siatkówka chłopców 
SGSE unihokej chłopców 
ZSBiS siatkówka chłopców 
IV LO tenis stołowy chłopców 

2016 rok 
12 
7 
4 
23 

2ó 

W 2016 r. nie prowadzono analiz związanych z zatrudnieniem lekarzy oraz poziomu finansowania ,.., ""'T''""· ,,_i""""""" 
Program Symbol Tworzenia zrównoważonej oferty kulturalnaj w m Iucio. 

Kultura 1 

Działanie 1 OkreSlenie potrzeb mieszkańców 
Miernik oce mprez odbywających się w danym ny działania 1 Ba<lanla Hościowo tub jakościowe dot i 

llzacji d:tlulonia 1 
działania 1 

2 

n~ działania 2 Miernik oce 
Tennin rea 
Koordynator 
Dzlałanie3 
Miernikoce 
Tormin rea 

llzacji działania 2 
działania 2 

ny dlialanla 3 
llzacji działania 3 

KOQ(d tor d7.ialania 3 

okresie om>. zainteresowanie nimi z.e st rony oczekujących grup 
spoleczn:tch. - --- --- - -
Działanie ciągłe ud 2010 r. --- -------
l(\lydzioł KułlUry 
Szeroka konsultacja planowanych dział ań VISród ua.niów gorzowskie!~ 
szkół 
Stworzenie rapo11u 
Działanie ciągłe od 2010 r. 
Wvdział Rozwoju l Promocji Miasta, 
Poszer~enle oferty Instytucji kullury 

Wydział K~ry _ _ _ - --

Ranking nowych ofert 
Działanie ciągłe 

l Wvdzlal Kułlury 
- - - --- - - - ·-

. 
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Działanie 1 
W 2016 r. nie były prowadzone badania dotyczące bezpośrednio wydarzeń kulturalnych, które 
wynikają ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 

Działanie 2 
W 2016 r. nie były prowadzone badania wśród uczniów, tym samym nie odbyły się konsultacje i nie 
powstal raport. 

Działanie 3 
Miejskie Centnum Kultury 
- Walenlynkowe warsztaty tworzenia wianków 
- Pierwszy dzień wiosny w Centrum Handlowvm Nova Park 
- Rap Roots Regge 
- Szkolenia Narodowego Centnum Kultury: .Zaproś nas do siebie" 
-Gorzów Funkowo 2016 
Centrum Edukacji Artystycznej Filhannania Gorzowska 
- Musical . Pinokio' 
-Musicalowe Gry i Zabawy w Centnum l landlewym NOVA PARK 
Miejski Ośrodek Sztuki 
- Filmowy Fotoprzystanek 
-Warsztaty DOKmovie 
-Ferie ze sztuką 

Program Symbol 
Kul/me 2 

Twon:enie nowoc:tesncj bazy do świadczenia usług kulturalnych 

~iałanle 2.-'--- ----l Poprawa jakości bazy kunuralnej poprzez modemiza<;ją, adaptacj-.--:ę-- -
",..,.= = --;,.-- - --1-.;.:i be!'udowę nowyCli obiektów 

Mlerl1ik ocany działania 2 Uczba obiektów oddanych do użytku 
Termin realizacji dzlalania 2 Działanie ciagle 
Koordynator cizialanie 2 l Wydzlał Kunury 

Działanie 2 
Od stycznia 2016 r .• Klub Jedynka' Miejskiego Centnum Kultury funkcjonuje w nowej siedzibie przy 
ul. Chrobrego 9. 

Progra ~m boi 
m u/luro 3 

Działa n Ie 2 

oceny działania 2 
reali7.acji działania 2 
nator działania 2 
110 3 

oceny działania 3 
roati2aq1 działania 3 

Miernik 
Tennin 
Koordy nator działania 3 

Działanie 2 

Diagnoza potrzeb społecznych 
Ich właściwego zaspokajania 

w zakresie usług kulturalnych i zapewnie n lo 

Reorganizacja systemu świadczeni a usług kulturalnych, w tym: 
y, •reorgani~acja sieci instytucji kultur 

• nowy program współpracy ·l org anizacjaml po7.arządowymi. 
podmiotami, • nawią:r.anle współpracy z nowymi 

• twonenio nowyełl podmiotów p rawnych pD\'IOłanych do świadczenia uslug 
kulturalnych, 
• tworzenie l Inspirowanie nowych projektów kulturalnych m.in . 

iasta•, Dom Historii jako miejsce • Katedra produldem kulturowym M 
słowanyszeń 
•wykreowanie produk1u luryslyczn ego zgodnie ze strategią budowy marki 
Miasta 
Raport 
Działanie ciągłe 
\N'ydział Kultury 
Konstruowanie projektu budżelu za 
z zakresu kultllly 

pewniającego realizację określonych z~ 

Analiza budżetu 
Działanie c:iqgle 
Wydział Kultury 

W 2016 r. zostało zakończone zadanie: reorganizacja sieci miejskich instytucji kultury. 
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29 listopada 2016 r. na mocy uchwaty Rady Miasta nr XXXV/440/2016 został przyjęty Pragram 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. 

Działanie 3 
Na zadania z kulturą przeznaczono w 2016 r. 15.326.084,51zł, w tym: 

- Dotacje podmiotowe organizatora d la miejskich instytucji kultury: 13.912.400,00 zł 
- Dotacje celowe organizatora dla miejskich instytucji kultury: 296.010,00 zł 
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 684.237,52 zł 
- Współpraca z instytucjami podlegającymi samorządowi województwa/Samorządem Województwa: 
15.000,00 zł 
- Mecenat Prezydenta Miasta: 42-779,00 zł 
- Organizacja Gali Nagrody Prezydenta Miasta: 29.776,50 zł 
- Organizacja Sceny Letniej, Warsztaty Teatralne oraz zwiększenie dostępnoScl dla mieszkańców do 
dóbr kulturalnych: 204.000,00 zł 
-Organizacja Inauguracji Sezonu Kulturalnego: 38.310.45 zł 
- Wydatki na organizację, wyposażenie i działalność w zakresie .Historii Miasta Gorzowa Wlkp.": 
38.758,67 zl 
- Opracowanie koncepcji aktualizacji Strategii rozwoju kultury:7.500,00 zł 
- Pozostale koszty: 57.312,27 zł 

s·trotegia Politykl Społecznej Miasta 
p Symbol GorLowa Wielkopolskiego 2007 +oraz Program działań na rzecz osób 

rogram Spoi_ 1 niepełnosprawnych 
____ ~a Gorzowa Wielkopolskiego 200'-',7....;1."· ---,-- ________ - - - -1 

Działanie 1 Realizacja Strategii Politykl SPQiecznej Miasta 
,-;-;--:;~----.-=:~-:-- - -l-7G"-oncowa W.elltopo~ 2007 + --,- :- _ _ _ 

l--*'"5':': ?'7.:'-'::-:';;'~ ·~e...;-~ --~MonHońng poprzez ~oroczna sporządzanie sprawozdań z roalfzacp Strategii 
l+-"""".'-' ==.'7-:· ::::;:;~"-'· --l-'::Dzl~lonie ciąsło 
=~ =",_,_ _ _ _ _ 1 GCPRiPS, Wydział Spraw SpoleCVlych - - - - -- -~-

Działanie 1 stanowi osobny przedmiot sprawozdania z realizacji Strategii Polltyki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 +, które jest przedstawiane corocznie w miesiącu marcu Radzie 
Miasta przez Wydział Spraw Spolecznych. 

----
Budowa marki Gorzowa Wlkp. 

- ,..-.,- --~ ~-- -- - -
Realizacja założeń siratogil zarządzania marką Gorzów. 

--- -,-.,..-,...-: ---J .,.,-,-~ -
Uchwalenie strategii 

---
Dziatanle ciągł_p .,.."---,..,.,- =--,....- - - _ _ _ ___ - - -1 

l Wvdzl«l Rozwoju i Promocji Miasta·----- - - _ _ _ _ _ _ _ 

Działanie 1 
Działania promocyjne wynikające z realizacji założel' Dlugolerminowej Siralegil Zarządzania Marką 
Gorzów Prąstań w 2016 roku (zgodnie z manifestem marki): 
Działania nad Wartą: 
-Międzynarodowy Festiwal Tańca "Folk Przystań· czerwiec 2016 
- Festiwal Romane Dyvesa - Gipsy N/g/11 na Bulwarze czerwiec 2016 
- Dni Gorzowa 2016 czerwiec/lipiec 2016 
- działania na plaży miejskiej (zajęcia jogi, turnieje piłki siatkowej, itp.) maj -wrzesień 2016 
- Zakończenie Lata Party sierpleń 2016 
- Bulwar nad Wartą - Zachodni( miejsce spotkań, wydarzeń rozrywkowy, artystycznych) cały rok 
- Bulwar nad Wartą- Wschodni (miejsce imprez plenerowych kilka razy w roku, m.in. rozpoczęcie 
sezonu motocyklowego, imprezy strażaków, itp.) sezon wiosenno-letni 
.Marina' - jako prywatny ośrodek wypoczynkowy równie:i: skupia mieszkańców nad Wartą. 
ul. Kostrzyńska (cały rok) 
Realizacja planów i wyznaczonych celów: 
- systematyczna realizacja Wieioleiniego Planu Inwestycyjnego jako narzędzia dla poprawy komfortu 
i jakości życia mieszkańeów, 
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- realizacja DialOgu Społecznego zgodnie z kodeksem, przyjętym w 2015 roku, 
- Bud2et Obywatelski, Konsultacje Społeczne - działanie zgodnie z planem dla poprawy jakości i:ycia 
mieszkańców i Ich zaangażowania w i:ycie miasta . 
Mozaika etniczna: 
-wsparcie dla Inicj atyw multiku lturowych (m.In. Wigilia Narodów, Festiwal Romane Dyvesa, itp.) 
Zadbane parki: 
- zlecone projekty na rewitalizację Parku Róż i Parku Siemiradzkiego z unijnym dofinansowaniem, 
- aktywizacja działań mieszkańców w Parku Róż (Dzień Dziecka czerwiec 2016, festiwal o rkiestr 
dętych Alte Kameraden maj 2016). 
- Poprawa jakości Srodowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni 
w Gorzowie W lkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie Program Operacyjny l nfrastruktura i środowisko 
(POIŚ), Pńorytet 11 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego. - wartość całkowita projek1u partnerskiego 5.382.332,67 zł, wartość 
dofinansowania ogółem 4.545 577,01 zł. 

Przedsiębiorczość lokalna z pasją 
-otwarcie pracowni projektantki Natalii Ślizowsklej (wsparcie promocyjne d la jej działań) 

Program Symbol dsięblorczości Prom. ·ro7.W. 2 
·= ,..,-L-

Tworzenic warunków dla ro%Woju prze 

Opracowanie l wdrożenie programu Euro pejskiego Samorządowego -
Panelu Kontaktowego, oplerojącego się na wykorzystaniu sieci leontaktów 
ins · sinych miasta (stowarzyszenia 
Coroczna anafiza roz\'/ofu przedsiębiotcz 
Analiza realizacj i strategii promocji gospo 

• miasta partnerskie, 7.\Yiązl<l)"__ 
Miernik oceny działania 1 ości w mieście; 

dnrc"lej Miasta l stopnia 

kad1y obsługującej Inwestorów; 
osiągnięcia zało7.onych celów; 
Systematyczne podnosz<mle kwalifikacji 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europe iskiego Samor7.ądowego Panełu 
Kontakl~o. -Działanie cll\9'"-le- - -
Biuro Ob.•lugi Inwestora we wspólpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji-
Miasta 

- - - - - -t.;;G"='ro"'m="a:;:dz=e:=n-;-:lo"l-::o"'p"'ra7co·wywanle wszelkich Działanie 2 informacji o istotnych dla 
~-:-:-:--.,,... - - -,-,....,---, -,,----ll~pr="z"'eds="'iębl=orczości i warunkach lunkcjOOO'> 
Miomik oceny działania 2 Coroczna analiza rozwoju pnedsiębiorcz 

Analiza realizacji strateg n promocji gospo 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszonie kwalifikacji 
Analiza funkcjonowania l rozwoju Europe 

•18nia gospodarczego w mieścJL 
ości w mieście; . 
dart:zej Miasta l Gtopnia 

kadry obsługującej Inwestorów; 
jsklego Samorządowego Panełu 

'=--:----", ~-=~...,-. ---łiK~ontaklowego. 
Termln reafi%agl działania 2 Działanio c1ągt<o 
Koordynator działania 2 Biuro Obsługiinwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i PromocJI 

Działanie 3 

Miernik oceny działania 3 

Miasta 
rofesjonalnej obsługi inwestora;--Wypracowanie i wdrożenie standardów p 

ukierunkowane! na założono cele glówne l operacyjne 
Coroczna analiza rozwoju I)IZedsiębiorc.z 
Analiza realizacji strategii proma<:ji gospod 

ości w mieście; 
arczoj Miasta l stopnia 

osiągniQcla założonych eolów; 
Systematyczno podnoszenia kwalifikacji 
Analiza funkcjonowania l rozwoju Europe 

kadry obsluguj~cej inwestorów; 
jaklego Samo~dowego Panelu 

==:-::-:= -:;===• - --t:Kó20l)takiOIY!?llO 
Termin roarrz.acjl działania 3 Działanie ciągle 

Koordynator działania 3 Biuro Obslugllnwes."t"'ora"'-- ----

Działanie 1 
Dz!alanie zakończone. 

Działanie 2 i 3 
Wnioski wypływające z analizy Raportu wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
w zakresie działań wplywających na rozwój gospodarczy miasta w roku 2015 spowodowały przyjęcie 
nowych założeń, co do rodzaju oraz intensywności narzędzi l pól komunikacji służących odbudowaniu 
i wzmocnieniu wizerunku Gorzowa jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców oraz dobrego miejsca 
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do inwestowania. W roku 2016 zadania wynikająpe z SZRM realizowane byly dwutorowo, zadania 
wiodące zrealizowane zostaly przez WydziaJ Obslugi Inwestora i Biznesu, bądż pod nadzorem lub 
przy wspóludziale Wydzialu. Zadania Ie zostaly uzupelnlone o szereg działań powiązanych 
realizowanych przez pozostałe Wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne miasta, organy 
administracji rządowej, Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu. 

W 2016 roku Wydział ObslugJ Inwestora l Biznesu Urzędu Miasta Gorzowa Wikp. wraz z partnerami 
Porozumienia na rzecz wspierania przedsiębiorczości - Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i Powiatowym Urzędem Pracy, w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorców 
zorganizowal oraz przeprowadzli 18 bezpłatnych eksperckich dyżurów dla osób zainteresowanych 
założeniem wlasnej dzlalalności gospodarczej. Tylko w czasie pierwszych trzech dyżurów prawie 50 
osób skorzystało z porad dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyboru formy 
opodatkowania dzialalności, czy formy wsparcia zatrudnienia. Każda osoba planująca wtasny biznes, 
mogla porozmawiać o wątpliwościach w relacjach z urzędami. Do dyspozycji przedsiębiorców 
dostępne były materiały informacyjne, mo:tliwe było też wsparcie w wypełnianiu formularzy 
rejestracyjnych. Duże zainteresowanie gorzowskich przedsiębiorców to efekt szerokiej kampanii 
komunikacyjnej prowadzonej na stronie www.gorzow.pl/przystan, miejskim 
profilu facebook.com/przystan oraz stronach partnerów wydarzen ia. W czasie dyturów przedsiębiorcy 
mogli również zgłaszać wnioski odnoszące się do możliwych kierunków wsparcia sektora małych 
l średnich przedsiębiorstw. 

Prezydent Miasta przez cały rok spotyka! się z przedsiębiorcami na cyklicznych spotkaniach 
branżowych. Każdy uczestnik spotkań miał okazję do zaprezentowania swojej dzialalności, omówienia 
koncepcji rozwoju l wizji własnej finny. Była to równiel okazja do wymiany poglą~ów i zdobytych 
doświadczeń. Odbyły się spotkania z branżą IT, metalową, hotelarską oraz motoryzacyjną. 

Dzięki zmianie w podejściu do współpracy z inwestorami oraz wsparciu w formie intensywnych, 
wieloptaszczyznowych kampanii informacyjnych Gorzów staje się miastem atrakcyjnym dla inwestycji. 
Bardzo korzystnie dla Miasta zakończono przetargi na sprzedaż nieruchomości na cele budownictwa 
mieszkalnego wielorodzinnego m.in. przy ul. Wróblewskiego czy działek położonych na terenach 
popoligonowych. Firma S.C.Johnson Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 8.447.640 zł 
brutto nabyta niezabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Kasprzaka obejmującą dziatki 
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność produkcyjną. 
składy i magazyny. Nowego wlaściciela znalazła nieruchomość położona przy ul. Litewskiej 
obejmująca dzialkę przeznaczoną pod uslugi komercyjne, w tym obiekty uslugowe handlu 
wielkopowierzchniowego. Nieruchomość ta położona jest na obszarze dawnego poligonu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Tesco, OBli Media Marki. 
Co warte podkreślenia kupującym była gorzowska firma, która od wielu lal dziala na naszym rynku. 
Lokowanie kapitału właśnie w Gorzowie potwierdza wzrost wartości inwestycyjnej miasta. Gorzów ma 
potencjał, o czym świadczą kolejne wielomilionowe sprzedane tereny inwestycje. Nasze miasto staje 
się coraz bardziej atrakcyjne dla rynkóW ogólnopolskich, ale i europejskich. Miasto przygolowale 
również kolejne tereny pod nowe inwestycje przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, uslugowe, usługi komercyjne, 
w tym obiekty uslugi handlu wielkopowierzchniowego, nieruchomości zabudowane garażami. 

17 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie Zakładu Move 4ear1h®. międzynarodowej grupy 
chemicznej Solvay. Inwestycja jest pierwszym takim zakladem na świecie i jest elementem projektu 
Move4earth, którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesóW w zakresie 
recyklingu odpadów umożliwiających przetwarzanie tkanin technicznych (głównie z poduszek 
powietrznych) na wysokiej jakości poliamld 6.6 (PA6.6) o ograniczonym oddzialywaniu na środowisko. 
W Gorzowie firma zajmuje się produkcją specjalistycznych materiałów poliamidowych na potrzeby 
między innymi światowego rynku motoryzacyjnego. Wśród obslugiwanych przez Solvay branż są 
między innymi: energetyka, ochrona środowiska, motoryzacja, kosmonautyka czy elektronika. Grupa 
posiada siedzibę w Brukseli i zatrudnia około 26 000 osób. W Gorzowie zlokalizowany jest zakład 
produkcyjny oraz slużby sprzedaży i marketingu na teren Polski, Europy Centralnej l Wschodniej oraz 
Środkowego Wschodu i Afryki. Rozwój branży chemicznej w Gorzowie to szansa na dobrą pracę 
i dobre zarobki. Miasto chętnie pomaga firmom inwestującym w rozwój pracowników, tak jak czyni to 
Firma Solvay, która w kwietniu 2016 roku została jednym z 21 laureatów konkursu .. Pracodawca 
przyjazny pracownikom". Celom konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyrótnlają się 
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w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy - w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, 
przestrzeganie zasad BHP oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. 

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu kontynuował współpracę z Polską Agencją Informacji l Inwestycji 
Zagranicznych. Jak co roku tylko kilka wybranych projektów o priorytetowym znaczeniu było 
realizowanych w bezpośrednim kontakcie z Agencją, Generalnie większość inwestorów zagranicznych 
trafiających do Polski kierowana była przez PAIIIZ do oddziału regionalnego tj. do Lubuskiego 
Centrum Obsługi Inwestorów l Eksporterów. Na tym poziomie współpraca była o wiele intensywniejsza 
- B projektów dotyczących obsługi inwestora. Ponadto współpracowano z COlE w zakresie redakcji 
Lubuskiego kalalogu ofert inwestycyjnych (IX edycja). Katalog jako baza rekomendowanych ofert 
inwestycyjnych z terenu calego regionu był dystrybuowany na imprezach targowych 
l wystawienniczych, których uczestnikiem byl Lubuski Urząd Marszałkowski. W ramach współpracy 
z COl E WOB informował lokalne samarlądy i stowarzyszenia przedsiębiorców o misji gospodarczej 
do Homla na Białorusi organizowanej w październiku 2016. Kolejnym projektem realizowanym 
wspólnie z COlE był udział Miasta w ogólnopolskim konkursie .Grunt na Medal' . WOB rekomendował 
do konkursu teren PfZY ut Kasprzaka. Atrakcyjność gruntu pozwoliła przejść do drugiego etapu 
rywalizacji. W elekcie teren ten znalazł się wśród 6 najlepszych gruntów inwestycyjnych 
w województwie lubuskim. Działanie to przyczyniło się w dużej mierze do szybkiej sprzedaży 
nieruchomości. Ponadto za pośrednictwem COlE przekazywano do PAIIIZ dane dotyczące lokalnego 
rynku pracy. 
Relacje z KSSSE, których podtrzymywanie i rozwój należy również do zadań stałych, polegały na 
wspólnej obsłudze inwestorów rekomendowanych przez PAłiiZ. Wdrażana była takle procedura 
objęcia statusem specjalnej strefy ekonomicznej części terenu należącego do Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Teren ten był przygotowywany dla inwestora obsługiwanego w latach poprzednich lj. firmy 
WITPOL. 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczęła 5 lutego zorganizowała Gospodarczą Inaugurację 
Roku 2016. Było to tradycyjne noworoczne spotkanie przedsiębiorców, władz rządowych 
i samorządowych oraz przedstawicieli świata nauki o charakterze informacyjno-integracyjnym, którego 
celem jest prezentacja aktualneJ. kondycji polskiej gospodarki oraz prognoz i ewentualnych zagrożeń 
w najbliższych 12- tu miesiącach. Spotkanie zgromadziło blisko 300 gości. Rozmawiano o planach 
miasta w zakresie edukacji zawodowej, polilyce rządu wobec przedsiębiorców, na jaką pomoc unijną 
mogą liczyć przedsiębiorcy w następnych latach, a także o współpracy tubuskich firm z rynkiem 
niemieckim. 
16 września w Filharmonii Gorzowskiej poznaliśmy laureatów konkursu Lubuskllider Biznesu 2016. 
Lubuski lider Biznesu to najbardziej prestiZowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które 
docenia l wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. W tegorocznej gali finałowej, która 
miała miejsce w Filharmonit Gorzowskiej wzięło udział blisko 300 zaproszonych gości. W święcie 
tubuskiego biznesu uczestniczyło szerokie grono parlamentarzystów l organów władz publicznych z 
Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz Marszałek Województwa Lobuskiego Elżbietą 
Anną Potak na czele. Licznie reprezentowani byli również przedstawiciele lokalnych samorządów, 
świata nauki oraz biznesu z calego regionu. 
O tytuł lobuskiego lidera Biznesu ubiegało się 50 przedsiębiorstw. Najl iczniejszą grupę stanowiły 
mikro firmy (zatrudniające do 9 pracowników): 15. Niewiele mniej, bo po 13 stanowiły grupy w 
kategoriach małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wśród największych podmłotów swój akces do 
nagrody zgłosiło 9 firm. Podczas tegorocznej gal{ poznaliśmy również laureatów lubusklogo Lidera 
Innowacji. W tej kategońi rywalizowało 12 przedsiębiorstw. 
Wśród Laureatów Konkursu znalazły się znane gorzowskie firmy: w kategońi mikro przedsiębiorstwa 11 
miejsce: Bokaro Szeligo1vscy Sp.J .• w kategońi średnie przedsiębiorstwa III miejsce Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne GOTECH Sp. 2 o.o. w kategorii duże przedsiębiorstwa 1 miejsce: Borne 
Furniture Sp. z o.o .. 11 miejsce: PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. Liderem innowacji w kategorii 
duże przedsiębiorstwa: Borne Fumiture Sp. z o.o. 

Koniec roku 2016 przyniósł decyzje o obniżeniu podalków lokalnych. Niższe podatki powinny 
bezpośrednio przałotyć się na uruchomienie aktywności mieszkańców oraz zwiększenie ich 
dochodów, tyrn samym poprawić jakość życia i pobudzić dalszy rozwój miasta Podjęte działania były 
podyktowane wnioskami mieszkańców. radnych, przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych 
środowisk i stanowily odpowiedź na oczekiwania gorzowian. 
Największe zmniejszenie stawki podatkowej dotyczyło budynków związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Stawka w roku 2017 została obniżona w stosunku do roku 2016 o 82 
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grosze. Polltyka fiskalna Miasta w tym obszarze uległa złagodzeniu. aby stworzyć lepsze warunki do 
rozwoju przedsiębiorCzości dzięki obniżeniu kosztów prowadzonej działalności Te działania, 
z uwzględnieniem podjętych 30 czerwca 2016 roku dwóch uchwal o pomocy regionalnej dla 
przedsiębiorców w postaci zwolnień z podatków, są istotnym wsparciem wpisującym się w tworzenie 
sprzyjających warunków dla rozwoju regionu. W zakresie podatku od środków transportowych również 
zaplanowano kontynuowanie polityki ograniczonego fiskalizmu prowadzonej od roku 2012. Sławki 
w podatku od środków transportowych w roku 2017 kształtują się na poziomie stawek minimalnych lub 
zblitonych do minimalnych. Na przestrzeni ostatnich lat firmy leasingowe sukcesywnie ZWiększają 
w Gorzowie liczbę pojazdów do opodatkowania. To najlepszy dowód na to, że obrany zastal właściwy 
kierunek polityki podatkowej w tym obszarze. 
Od roku 2012 liczba wszystkich pojazdów do opodalkowania zwiększała się w następujący sposób: 
• rok 2012 - 2435, 
• rok 2013 - 2570, 
• rok 2014 - 2929, 
·rok 2015-3364, 
·rok 2016 - 4035. 
Zmianie ulegra uchwala w sprawie opłaty targowej, ktora w części dotyczącej stawek została znacznie 
uproszczona. a same stawki w poszczególnych obszarach zostały obniżone od 25% do nawet 74%. 
Wprowadzone zmiany mają uprościć procedurę poboru opłaty, spawodować większą czytelność dla 
adresatów oraz zmniejszyć obciążenia finansowe dla handlujących. Celem zastosowanych rozwiązań 
jest spowodowanie większej aktywności handlujących. 

W listopadzie Miasto kończyło rok udziałem w światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. śTP to 
międzynarodowa kampania, której celem jest promocja świadomego rozwoju, aktywnej postawy 
wobec życia i podejmowania biznesoY.rych inicjatyw. Jest to równle2: okazja do podkreślenia roli 
innowatorów l pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
i poprawy jakości tycia mieszkańcóW. W ramach $TP w Gorzowie obyta się Konferencja .Cztery 
najpllniej strzeżone strategie promocji i sprzeda:ty w Internecie", szkolenia dla przedsiębiorców 
z zakresu przedmiotowego l zasad prowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i Urząd Skarbowy, aktualnej sytuacji, procedury l zmiany prawne dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców oraz procedur podatkov.rych i ulg podatkowych możliwych do zastosowania 
w Gorzowie. s·rp zakończyła konferencja .,Gorzów z Wartą więcej wart", które) celem byto zwrócenie 
uwagi na rzekę i na możliwości gospodarc:zego wykorzystania jej potencjału. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia był be:zpłatny, wymagał jedynie rejestracji w systemie elektronicznym. 

W ciągu roku odbyło się wiele konferencji i szkoleń adresowanych do przedsiębiorców. Znaczna część 
z nich była objęta patronatem Prezydenta Miasta, wiele było zorganizowanych przez miejskie 
jednostki tub przy wsparciu l współudziale miasta. Jako wybrane przykłady można wymienić szkolenia 
oraz konferencje dotyczące możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o środki unijne. 21 marca 
odbyła się konferencja dotycząca możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach 1. Osi 
Pńorytetowej .,Gospodarka !Innowacje" RPO - lubuskie 2020 .. Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + 
Nauka" zorganizowana wspólnie z Zachodnią Izbą Przemysłowo - Handlową W ramach Konferencji 
zaprezentowane zostały lubuskie jednostki naukowo - badawcze oraz dUże przedsiębiorstwa. Była to 
więc doskonała okazja do nawiązywania kontaktów biznesowych. 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Lubuska Sieć 
Innowacji były organi:zatoraml warsztatów pt. .Design Thinking -jak tworzyć produkty l usługi, których 
chcą klienci". Warsztaty byly poświęcone między innymi istocie działań kreatywnych dla celów 
biznesowych. 
Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze wspólnie z Wydziałem Obsługi Inwestora 
i Biznesu zaprosiła osoby, które myślą o własnym biznesie na bezpłatne szkolenie z zakresu 
zakładania działalności gospodarczej, fundacji, stowarzyszeń oraz pozyskiwania srodków z urzęd u 
miasta, marszałkowskiego. 
16 grudnia odbyła się IX Konferencja branży metalowej .Kodyfikacja, normalizacja, certyfikacja 
i legalizacja w branty metalowej" adresowana do przyszłych techników oraz in2ynierow. Na spotKaniu 
omawiano zagadnienia związane z prawem pracy oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego w Gorzowie :zapoznaJ uczestników 
konferencji z zakresem działalności swojego urzędu. Przybyli na konferencję goscie i uczniowie mogli 
wysluchać interesujących prelekcji przedstawicieli Polsklego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie 
oraz Obwodowego Urzędu Miar w Gorzowie. 
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WydziaJ Obsługi Inwestora l Biznesu włączył się równiet w działania Ministerstwa Rozwoju 
zmierzające do opracowania koncepcji i zalo2:eń do projektu tzw .• Konstytucji Biznesu" czyli nowej 
ustawy regulującej zasady prowadzenia biznesu w Polsce. W ramach szerokich konsultacji 
społecznych wspierał kampanią informacyjną Stowarzyszenie Eksporterów Polsklch w uwagach 
i sugestiach związanych z prowadzeniem biznesu mogących przyczynić się do ustanowienia bard;dej 
przyjaznych warunków działanie przedsiębiorców. 

30 kwietnia odbyły się Targi Krzewów i Kwiatów "Weekend z ogrodem•. Na Targach zorganizowanych 
przez Gorzowski Rynek Hurtowy wśród szerokiego asortymentu dostępne były równie2: drzewka 
odmlana Reneta Landsberska. 

Przez cały 2016 rok Gorzów realizowal plan wciratania środków unijnych w ramach ZJT, 29 grudnia br. 
Gorzów osiągnął wskażnik wdra.tania środków ZJT na poziomie 20,74%. Z punktu widzenia rozwoju 
gospodarczego szczegó lnie istotne było podpisanie następujących umów o dofinansowanie w ramach 
ZIT: 

1) .Zawodowcy w Gorzowie", w ramach Poddziałania 8.4.2. dotyczącego wsparcia edukacji 
zawodowej, 
-wartość dofinansowania: 3.241.205,22 PLN {w tym wkład UE: 2.901 .331,21 PLN. wkład z BP: 
339.874,01 PLN), 
-umowa zawarta 20.10.2016 r. 
2) .KsztaHowanłe kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa 
Wlkp.", w ramach Poddzialanla 8.2.2. dotyczącego wsparcia edukacji ogólnej (projekt partnerski 
Miasta Gorzowa l Gmin MOF G\111) 
- wartość dofinansowania: 7.109.788,68 PLN (w tym wkład UE: 6.365.318,07 PLN, wkład z BP: 
744.470,61 PLN), 
-umowa zawarta 30.11.2016 r. 
3) .Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wtelkopołsk.iego, Bogdańca, Deszczna, Klodawy 
i Santeka- etap l" (projekt partnerski), w ramach Poddziałania 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu, 
-wartość dofinansowania: 400.586,65 PLN {w tym wkład UE: 400.588,65 PLN, wkład z BP: 0,00 
PLN), 
-umowa zawarta 13.12.2016 r. 
4) .Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. - Plac Nieznanego 2:ołnierza•, 
w ramach Poddzialania 9.2.2. Rozwój obszarow zmarginalizowanych; 

- wartość dorlnansowania: 4.999.850,80 PLN (w tym wkład UE: 4.411.633,07 PLN, wkład z BP: 
588.217,73 PLN), 

-umowa zawarta: 29.12.2016 r. 
5) .Przebudowa ul. Kostrzyńskiej" projekt w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Lubuskie 2020 
d złalanie 5.1 Transport drogowy - wartość całkowita 44 000 000 PLN -wartość dofinansowania 26 178 
536,28 PLN. 
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Od 20 marca 2016 r. jest dostępne połączenie Gorzów Wlkp. - Berlin. 
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Działanie 2 
Podpłsana dnia 16 Ustopada 2015 r. umowa o udzieleniu dotacji celowej z Samodzielnym Publicznyrn 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania ,.Budowa Bazy 
Lotniczego Pogotowla Ratunkowego w bezpośredn im sąsied<:twie Wielospecjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. została anekscwana dnia 22 grudnia 2016 r. Ze względu 
na problem z wykonawcą wystąpiła konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania 
przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentaqi projektowo-kosztorysowej, co z kolei 
spowodowało przesunięcie realizacji zadania na lata 2017-2018. 

9~ymbol Ład 1 
atanie 1 

k oceny działania 1 
in realizacji działania 1 

rdynntor działania 1 

alante 3 

rnlk oceny działania 3 

mln realizacji działania 3 Ter 

Koo 
Dzi 

rdynator działania 3 
atanie 4 

mik oceny działania 4 Mie 
Tenni 
Koord 

n realizacji dZiałania 4 
ynator działani:l 4 

Dzi alaole 5 

Mie mik oceny dzialonia 5 

in rcalizaql działania 5 
rdynator dzialanio 5 

Term 
Koo 

Działanie 1: 

Tworzenie warunków przestrzennych zrówna watonego rozwoju 
miasta 
Określenie w dokumentach planistycznych niez będnych teranów do 

a, w tym: realizacji priorytotowych kierunków rozwoju miast 
- utworzenie campusu akademicKiego 
- utworzenie wielofunkcyjnych cenirów sportowyc h (Pollgony. Prochownia, 
Kanał Ulgi) 
- stworzenie ośrodków innowacyjno-badawczych 
- remtlili runkcj! mieszkarriowe!. us!!dg i przemysiu 
% terenów obiotych planami mleiscowymi 
Działanie ciągle 

Wydzlał UrbanistyKI Miasta (WUM), Wydział Gos 
l ~~~· Wyd~lał Gospodarki komunalnej (WGK), 

podar1<i Nieruchomościami 
Wydzlał Kultury Fizycznej 

, Wydział Inwestycji (WIN), 
Twerzenie mlojskiej sieci wewnątrzosiedlowyCh l erenów zielonych 
(skwerów) powiązanyCh z obsx.arami partowymi 
Powierzchnia torenów zielonych określono w mi e jscowych planach 
zagospodarowania przostrzennego - - - - - -Działanie ciągle - ----- -Wydział Urbanistyki Miasta (WUMl, - ---Zapobieganie niekontrolowanemu .rozlewaniu si ę• miasta poprzez 
stworzenie systemu lerenów otwartych i ?.ielonyd 1' 

dowy - wyznaczenie obszarów objętych zakazem ~abtr 
" onracowanle miejscowych elanów zagoseodaro 
Powierzchnia uchwałO'!J:ch ~łanów 

wania erzostrzen"'n"'e",Qco,__, 

Do 2012 r. 
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Och rany Srodowlska 
l Rolnictwa (WSR). Wydział Gospodarki Komunał nej (WGK), Wydział 

Geodezji i Katastru (WKG), 
aKo struktury osiowo-

Gosnodarkl Nioruchomo~ciaml (WGN), Wyd~łal 

Systematyczny rozwój miejskich terenów ziolenl j 
promienistej, w tym: 
- realizacja nowyCh terenów z~eni wysoł<iej w tym parku na Zawarciu 
- reafiZacja i wzmacnianic istniejących osi teranó w zielonyCh wchodzących 
w minsto 
- wytworzenic ciągłości terenów otwartych i zleło nych w strukturze miasta 

ych z systemem regionu 
rzewienia pnyuliczne 

- powiązanie systemu terenów otwartych l zielon 
• obo\ońązkowe wymaczanie teronow pod zod 
- oowiązanio toranów zielonych ciągami 1011 ~m~~~-- - -----

ch - powierzchnia terenów zielonych projektowany 
- powierzchnia terenów zielonych wyKonanych 
- km nasadzeń zadrzewi~Ji przyulicznych 
- km projektowanych nasadzaJ\, zadrzewień przy ulicznych - - - - - _ 

podarki Komunalnej · -
(WGN), Wydzlał Ochrony 

Działanie ciągłe 
Wy<tLiał Urbarristykl Miasta (WUM), Wydział Gos 
~GK), Wydział Gospodartl Nieruchomościami 

l v:,.dowiska l Holnictwa (WSH), Wydział Geodezji 
d<iał Inwestycji (WIN), Wy.f(ziat Administracji B 

i Katastru (WKG), 
udowlanej ~AB) --

a) W roku 2016 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
• MPZP miasta Gorzowa WIJ<p. dla obszaru polożonego pomiędzy ul. Mosiętną 

i ul ·Metalowców (Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXV/43812016 
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z dn. 29.11.2016 r.) z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny oraz zabudowę usługową 

b) W roku 2016 kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego: 
• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy uł. Strzelecką, 

ul. Wybickiego l rzeką Kłodawą (Uchwala R.M. nr Xll/110/2015 z dn. 27.05.2015 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe 
rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy l zagospodarowania obszaru 
połotonego w ścisłym centrum miasta, 

• MPZP obszaru polożonego przy ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Walczaka w Gorzowie Wlkp. (Uchwala R.M. nr V/3212015 z dn. 28.01.2015r.) . 
Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu z przeznaczeniem pod funkcję usług, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego -pomiędzy uL Sulęcińską, 
ul. Poznańską l południową granicą miasta (Uchwała Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta 
Gorzowa z dn. 27.02.2013 r.). Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad 
zabudowy l zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej Intensywności zabudowy, usługi , tereny zieleni urządzonej oraz 
inne wynikające z istniejących uwarunkowań l ograniczeń przestrzennych, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru połotonego u zbiegu ul. Górczyńsklej i Księcia 
Adama Czartoryskiego (Uchwala Nr LXXIV/801/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 
29.09.2014 r.) Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje usług handlu 
wielkopowierzchniowego. 

c) W roku 2016 podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 
• Uchwala R. M. nr XXXIIł/397/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąplenia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem Ulgi, 
a drogą ekspresową S3. 

Powierzchnia miasta objęta mpzp wynosi 53,96 %. 

Działanie 3: 
W planie uchwalonym w roku 2016 nie wyznaczono terenów prze2:naczonych pod funkcje zieleni, 
jednak dla poszczególnych funkcji określa się minimalną powierzchnię biologiC7.nie czynną, która 
również wpływa na wzrost terenów zielonych w mieście. 
W odniesieniu do planów będących w Irekcle opracowania tercny zielone zostały wyznaczone w: 

• ProjekcJe MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru połozonego pomiędzy 
ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta (Uchwala 
Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 27.02.2013 r.), 

• Projekcie 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.}, 

• Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, 
uL Wybickiego i rzeką Kłodawą (Uchwala R. M. nr Xlł/1 1 0/2015 z dn. 27.05.2015 r.). 

Działanto 4: 
W zapisach w uchwalanych miejsco\iii)ICh planach określone są zasady zabudowy, 

a tym samym w pewnych obszarach nie dopuszcza się możliwości lokalizacji budynków. 
Na wszystkich rysunkach miejscowych planów wyznacza się obowiązujące 

l nieprzekraczalne linie zabudowy, które określają obszary, na których motna lokalizować zabudowę. 
Ponadto we wszystkich planach określa się dta poszczególnych obszarów maksymalny procent 
powierzchni zabudowy działki oraz minimalny procent powierzchni biologicznej działki. 
Ponadto w projekcie miejscowego planu dla obszaru polozonego pomiędzy ul. Sulęcir,ską. 
ul. Poznańską i poludniową 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. 
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Dzlalanio 6: 
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 l zielonych w strukturze 
miasta. Ww. zadanie obecnie realizowane jest w projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru 
położonego pomiędzy ul. Sulęcińską. ul. Poznańską i poludniową granicą miasta oraz w projekcie 
planu dla obszaru polozonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybi_ckiego i rzeką Klodawą. 

r-

Program Symbol 
Łod2 

Działanie 1 

-Miernik oceny działania 1 -
Termin reullzacjLd~lalania ., _ _ 
Koordynator działania 1 

Dzlałiiiil02 ---

- - -Miernik oceny działania 2 - -
T e1111in real~cji cizialania 2 
Koordynator działania 2 

D2lalanle 3 

Mierni!( oceny d;:ialania 3 

Termin reall7.acji działania 3 
Koordynator działania 3 

--
Działanie 4 

--Mlomik oceny działania 4 __ 
Termin reall~acji d~lolania 4 
Koordynator dział!lnla 4 

-Działanie 5 ---
Miernik oceny działa~ 

U kształtowa nie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego 
nad Wartą. 

Stworzenie s 
- przebudowa 

priiWOeQO układu komunikacji obsług~jącego centrum miasta: 
i optymali7.acja ukladu drogowego centrum miasta 

- oplymallzacj a transportu z.biorowego 
-utworzenie 1.ospolu deptaków w poYiiązanlu z ciągami pieszymi 
1 rov1erowymi w centrum miasta 
- utwortenie ciągu spacerowo rekreacyjnego wzdłu:< rzeki Kłodawid 

ki pieszej ląc'zącej Stare Miasto z Zawarciem - budowa kład 

Nakłady budż 
-,--

o lu miasta na przebudowę układu komunika~ylnego _ _ _ 
~leci 
Wydział Dróg 
~ .~ 

l Tronsportu Public2nego (WD1), Wydział Inwestycji (WIN), 
Wydzlał Urba nistyki Miasta (WUM), Wydzlał Gospodnrki Komunalnej (WGK), 

znaczenia r1.eki Warty w układzie urbanistycznym miasta: Odlworzenie 
- odlwor~io portu rzecznego 
- utworzenie mariny dla jednostek sportowo-tvrystycznych 

stani sportowych • budowa przy 
a wiaduktU kolejowego i mostu kolojo\'leg<> - rewaloryzacj 

- połączenie Kanalu Ulgi z rzeką Wartą _ 
Nnklady budż etu rniasta _ 
Działanie • 

~ry Fizycznej (WKF}, WYdziaJ Inwestycji (WIN), WYdzhii 
Miasta (WUM), Wydział Geodezji l Katastru (WKG),Wydział 
Budo••AaneJ (WAB), Wydział Ochrony Środowiska l Rolnictw8 

WYdział Kult 
Urbanistyki 
Administracji 
(WSR),'!:!::J. 
Stworzenie w 
- ukształtown 

dział Gospodarl<J Nie~śclami (WGN), 
ysokiej jakości obszarów przestrzeni public7J1ej: 
nio bulwar6YI zielonych nad Wartą w pov,;ązaniu z obszarami 

Natura 2000 
• uksztnłtowar 1ie panoramy miasta od strony rzekł Warty 
- utwonenie c iągu spacerowo-rekreacyjnogo wzdluz rzeki Klodawkl 

a poszczególnych ulic i plac6w • rewaloryzacj 
- r·ewalory.<acj a l humanizacja zabuclowy contrum 

ości lnfras~·uktury - poprawa jak 
·Ukształtowa nie tras 2Wiodzania miasta l~ t~ --~ 

obszarów zrewiłalizowanych z wyłączeniem terenów pod Powler?.chnia 
budynkami, ~1lerzchnla zrewitallzowanych budynków --1 
D~ialanle · ~ --
Wydział Ad milllstracjl Budowlanej (WAB-pracownia konsonvatoro 
7.abytków), Wydział Dróg i Transportu Publicz.nego (W01), Wydział 

KornUllalnoj (WGK), WydziaJ Ochrony Środowiska l Rolniclwa 
zlał Inwestycji (WIN),Wydzłał Urbanistyki Miasta (WUM), 

Gospodarki 
(WSR), WYd 
WYdział Go s podarki Nioruchomościaml ( WGN), Zakład Gospodarki 
Miesuonlowe ~EC' (Przodsiębiofstwo Energetyki Ciepl!)!!L 
Włączenie do centrum toren6v1 położonych na lewym brLegu rzeki Warty: 

ego centrum administracyjnego miasta w tym Urzędu Miasta .. budowa now 
• budowa kład ki pieszej łączącej Zawarcie ze Starym Miastem 
- uksztaltowa ~0\llej zabU~eszkaniowej l uslugow~ _ _ _ 

otu miasta Nakłady budż 
Dzialanle ci 
Wydział t ~stycji(WIN), Sekretarz Miasta, Wyd7jał Urbanistyiii 

, Wydział Administracji Budowlanej (WAB), Wydział Miasta(WUM) 
G9seadarki Ni ~omościami (WGN), _ _ _ - - - -1 
Stworzenie si 
liczba nov1yc 

~~ychpal~ - --- - 
.....b...!:!!!ęlsc eorkingo~ 
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Działanie 1 ,2,3,4. 
Utworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kledawki 
W 2016 r. nie zostały poniesione żadne koszty. Przygotowano wytyczne do opracowania koncepcji 
programowo - przestrzennej oraz podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo
przestrzennej związanej z budową ciągu pieszo- rowerowego. 

System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim: 
W roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowa na wszystkie ścieżki w ramach ww. 
zadania. Realizacja ścieżek rowerowych prz.ewidziana jest do realizacji w roku 2018 z terminem 
zakończenia w III kwartale 2018r. 
Zadanie jest współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskle 2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka 
niskoemisyjna, Dzielanie 3. 3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddzlalanie 3.3.2 Ograniczenie 
niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzów Wlkp. 

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 
W 2016 r. podpisana zestala umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. 
"System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." - przebw;!owa drogi powiatowej 
w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową torowiska - nr 2533F ul. Wa.rszawska: na odcinku od 
ul. Cichońskiego do ul. Herberta , nr 2533F ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Herberta do 
ul. Chrobrego, nr 254BF ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Chrobrego do pierwszej zwrotnicy za 
ul. Dworcową wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie 
robOt. 
W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn . 
• System zrównawatonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.• - przebudowa drogi powiatowej 
nr 2544F w Gorzowie Wlkp. w zakresie przebudowy torowiska - ul. Walczaka na odcinku od stacji 
SHELL (ul. Walczaka 25 B ) do ul. Dowgielewiczowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót. 
-W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn . 
• System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. • - przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 
w zakresie przebudowy torowiska i sieci trakcyjnej na pętli tramwajowej i na wyjeździe z zajezdni 
MZK. 
-W 2016 r. podpisana została umowa na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów 
i korzyści, opracowanie komputerowego modelu ruchu, opracowanie wielobranżowej koncepcji 
programowo-przestrzennej dla budowy nowych tras tramwajowych w mieście Gorzowie Wlkp., 
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu monitoringu i systemu informacji 
pasazerskiej w ramach zadania pn.· System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 
Wlkp.". Zadanie zostało zakończone w grudniu 2016 r. 
- W 2016 r. podpisana zestala umowa na opracowanie Koncepcja programowo-przestrzenna 
zagospodarowania, urządzenia l uzbrojenia terenu dla przebudowy - ul. Chrobrego na odcinku od ul. 
Jagiełły do ul. BofO\vskiego w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania pn. ·system zrównawatonego 
Iransportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.". 
- W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumenfacji projektowej w ramach zadania pn . 
• System zrównawatonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."- przebudowa drogi powiatowej 
nr 2544F w Gorzowie Wlkp. w zakresie przebudowy torowiska - ul. Walczaka na odcinku od ul. 
Dowgielewiczowej do Ronda Gdańskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej 
zezwalającej na prowadzenie roból 
-W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. 
"System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." - przebudowa torowiska - nr 
2277/1 i 2277/2 na odcinku jednotorowym, przejazd przez ul. Sikorskiego: od ul. Sikorskiego 54 wraz z 
uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robóL 

Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap l - Modernizacja estakady kolejowej 
w Gorzowie Wielkopolskim PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO 2014-
2020 PRIORYTET: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce DZIAŁANIE: 5.2 Rozwój transportu 
kolejowego poza TEN-T. Projekt został wskazany do realizacji w Krajowym Programie Kolejowym do 
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2023 roku, będącym dokumentem ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzer\ 
paristwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania w latach 2014 - 2023. 
Realizacja przedmiotowego Projektu uzasadniona jest ograniczeniem dotychczasowej prędkości dla 
pociągów spowodowanej zlym stanem technicznym nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych 
oraz koncepcją poprawy stanu palączeń kolejowych w systemie przewozów pasażerskich 

l towarowych. 
Zakres prac obejmuje m.in.: 

> remont przęseł ceglano-betonowych estakady, 
)> modemizącję 5 wiaduktów stalowych w ciągu estakady, 
> remont nawierzchni torowej(nawlerzchnia bezpodsypkowa), 
.l> remont masłu w km 296,787, 
)> naprawę betonowych murów oporowych, 
> budowę peronu przy ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, 

> remont peronu nr 2, 
J> renowację tuneli i przejścia pod lorami, 
)> modernizację wiaty peronowej , 
> wykonanie malej architektury, 
.l> estetyzację estakady kolejowej, 
)> modernizację urządzeń sterowania rucf)em kolejowym oraz urządzeń telekomunikacji 

kolejowej. 
Ze względów technicznych oraz prognoz ruchu zakłada się pozostawienie na estakadzie jednego toru, 
bez przywracania na niej ruchu dwutorowego. 
Estakada kolejowa została w 2009 r. wpisana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 
rejestru zabytków jako zabytek techniki. 

Budowa kładki pieszej lączącej Zawarcie ze Starym Miastem. W 2016 r. Miasto uzyskało od PKP 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane co umożliwiło dokonanie zgłoszenia do 
Wojewody Lubuskiego remontu kładki dla pieszych w oparciu o projekt budowlany opracowany w 
2015 roku. Wojewoda Lubuski w listopadzie 2016 r. po weryfikacji złożonych dokumentów wniósł 
sprzeciw uznając, że roboty 2.'Niązane z odtworzeniem kładki na moście kolejowym należy 

zakwalifikować jako budowę kładki, a co za tym idzie zapewnić m.in. dostęp dla osób 
niepelnosprawnych. Z uwagi na powyższe w 2017 roku zlecono aktualizację dokumentacji projektowej 
oraz rozpoczęto uzcyskiwanie wlaściwych pozwoleń umożliwiających realizację budowy kładki. 

W ramach zadania pn. Przebudowa al. Konstytucji 3 Maja wykonano przebudowę na odcinku ok. 935 
m Alei Konstytucji 3 Maja (dwie jezdnie) od skrzyżowania z ul. Bah. Warszawy do skrzyżowania 
z ut. Sportową. Prace polegały na wykonaniu po sfrezowaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej 
z mieszane!< mineralno asfaltowych wraz z regulacją u rządzeń obcych. 
Roboty zostały wykonane w umownym terminie w okresie od 22.08.2016 r. do 30.09.2016 r. (40 dni) , 
odbiór końcowy został zakończony w dniu 20.10.2016 r. 
Wartość wykonanych robót budowlanych 1 179 336,51 ~LN. 

W ramach zadania pn. Przebudowa ut. Warszawskiej na odcinku od ut. Parkowej do ul. Uroczej 
wykonano przebudowę ul. Warszawskiej na odcinku ok. 240 m od skrzyżowania z ul. Parkową do 
skrzytowania z ul. Uroczą. Prace polegały na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni ze 
mieszanki mineralno asfaltowych wraz z regulacją urządzeń obcych. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 11.08.2016 r. do 16.11.2016 r. (94 dni). Wartość wykonanych 
robót budowlanych 632 og5,80 PLN. 

Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzy::towanla z ulicą Towarową 
do ronda Świętego Jerzego- poniesione wydatki w 2016 r. dotyczyły zapłaty za dokumentację 
projektową, za wycinkę drzew wzdłuż ut. Towarowej i ul. Fabrycznej oraz za przyłącze energetyczne 
zgodnie z umową z ENEA Operator. Całkowity koszt robót budoWlanych wyniósł: 4 918 350,11 zł. 
Inwestycja została dofinansowana w kwocie 2 351 67 4, OOzł w ramach rządowego Programu Rozwoju 
Gminnej l Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016·2019. Zadanie zostało zakończone 
29.12.2016 r. 
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Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Pilsudskiego wraz .z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem 
w ul. Warszawską. Do końca roku na ul, Walczaka rozebrano istniejącą nawierzchnię jezdni, 
wykonano gazociąg, przepusty teletechnicżne oraz ułożono 70% wodociągu z rur żeliwnych, obnltono 
ok. 1OOm istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Walczaka celem możliwości 
kontynuowania robót w korycie drogi. Z uwagi na zaistnienie obiektywnych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących niewykonaniem przez Wykonawcę zakresu robót 
przewidzianych w ramach w/w zadań, Miasto w dniu 28.12.2016 r. podpisało aneks pr.zedłutający 
termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 15 marca 2017 r. Poniesione w 2016r. wydatki dotyczyły 
zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, koszty nad.zonu inwestorskiego. 

Działanie 5 
W ramach zadania pn. Miejsca parkingowe przy ul. Obrońców Pokoju wykonano 54 miejsca 
parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej oraz przełożono chodnik w obrębie nowopowstałych 
miejsc parlungowych. 
Roboty zostały wykonane w umownym terminie w okresie od 30.06.2016 r. do 11.06.2016 r. (43 dni), 
odbiór k01\cowy został zakończony w dniu 23.08.2016 r. Wartość wykonanych robót budowlanych 
166 473,50 PLN. 

Program ] Symbol 
tad3 

Działanie 1 

Miernik oceny działania 1 

Termin reaDzacji działania 1 
Koordynator działania 1 

D:tlalanio 2 

Miernik oceny działania 2 

Termin realizacji działania 2 
Koordynator działania 2 

Działanie 3 

~łemik oceny działania 3 

::t~nnin realizacji działania 3 
Koordynator d~lałania 3 

Działanie 4 

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

Powstrzymanie degradacji zasobów mlcszk'"'an..,.i"'owych-..,- l utytkowych oraz 
zmiana subslandardu zamieszkania 
-zidentyfikowanie zagrożeń technicznyr./l wymagających pilnej interwencji 
.. bieżące prace romoniowe l konserwacyjna 
- mzpoznania kompleksowa w zakresie zagroże1i technicznych, użylkowych 

-11 pn.ostuenn'!;yą,~=c: ==~= =~- ___ _ _ _ 
Ankiety określające połiZeby l oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
S aviOZdania finansowo 
Działanie cra"'i·~g':'11o~= ===-,:- -=-..,....,.,...,... _ _ _ _ _ _ _ 
Pracownia Mielskiego Konsorwalora"-"Z"'ab~yt~k~&w~---'--- ___ _ 
ldo11tyfikacja gospodarcza l społeczna 
-zdefiniowanie funkcji i pueznaczenia terenów oraz Identyfikacja odbiorcy, 

awnika , uczestnika l mleszkańca"!7'-:---- ____ _ _ _ _ 
1-'An~ki""'et::.:y'"o:kreśłaiąoe połiZeby l o<%ekiwania 
Anklely określające poziom zadowolenia z reartzacp przedsięwzięcia (od 
COlpoznania do re~llzacji) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
S awozdania finans.",awo=--- ____ _ _ _ _ _ _ _ 
Działanie ciągło 
Pracownia Miejskiego Konserwalora Zabytk&w _ _ _ _ 
Zmiana substandardu mieszkaniowego - poprawa warunków zamieszkania 
l obsługi 
-<>kreślenie ue>:estników grup mloszkańców lub grup Interesu 
w pn.odslęwzłęciach rewilalizacyjnych 
-rolpoznanie potrzeb, oczekiwań l określenie obszarów terytorialnych 
- pr1.ygotowanlo l opracowanie planów l projektów zgodnie z zasadą ,.nic 

+o~ nas bez nas' wra7. z określeniom form i zasad finansowania 
Ankiety określająco potrzeby l oczełdwania 
Ankiety określające poziom zadowołonie ~realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do roa!izacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowo 

-ł Liczba powsłalych mies:d<ań l podmiotów gospodarczych 
Działanie <:ią9!!! 

-ICPracownia Mie:;:js:.,.k.,..ie-g-o"'KonseiWatora Zabytków 
~-,--

Przywrócenie rangi należno) śródmiejskiemu historycznemu obszarowi 
mias."ta,____ - - - - -
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- kształtowanie wizerunku rewitall>:acji obs%arów t przejrzysta Informacja 
- konsekwentna realiza~a poszczególnych etapów rewitalizooji __ _ 
Ankiety określaJące potaeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z real~acji przedsięwzięcia (od 
m7.ł)Oznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 

.--;-,-c-: -;,.--;;-. -,-,---"- ,----l-i'S:Cpi"ra\"w'-"'ozdanla linansowe 
Termln realizacji działania 4 Działanie cill!lle ==:-:•~=== =--,-"..,.--- - - - - --- - -
Koord~•ator dzi~4 Pracownia Mlej!lkiego Konse<Wato~ów::::.:._ _ _____ _ __ _, 

Działanie 1 
W 2016 r. nie zostały przeprowadzone ankiety, które określałyby potrzeby i oczekiwania w zakresie 
powstrzymania degradacji zasobów mieszkaniowych l użytkowych, a także takie, które określałyby 
poziom zadowolenia z realiza<:ji przedsięwzięć. 

Działanie 2 
W 2016 r. nie zostały przeprowadzone ankiety, które pozwoliłyby na identyfikację gospodarczą 
i społeczną terenów wraz z określeniem ich odbiorcy, użytkownika i uczestnika. 

Działanic 3,4 

W 2016 r. na potrzeby procesu rewitalizacji przeprowadzono diagnozę społeczno - gospodarczą 
w oparciu, o którą został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Prowadzono 
również prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gorzów 2025 +, w którym zostały określone 
grupy interesów w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych . Rozpoznanie zostało 
potwierdzone w trakcie konsultacji społecznych tego dokumentu, które były prowadzone 
w następujących formach: spacerOW badawczych, otwartego spotkania, dyZurów konsultacyjnych 
i uwag składanych na piSmle. Jedno z przedsięwzięć rewltalizacyjnych - przedsięwzięcie nr 31 
.Mieszkać lepiej" - dotacje do projektów obejmujących prace remontowo - budowlane dotyczące 
kamienic l podwórek. Rezultatem tego przedsięwzięcia będzie poprawa jakości obszarów 
zamieszkania. 

W 2016 r. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydał 191 decyzji zezwalających na 
prowadzenie działań przy zabytkach w zakresie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014, poz, 1-146). 
Natomiast w drodze postanowień - 87 szl, uzgodnił decyzje o warunkach zabudowy, decyzje 

o ustaleniu lokafrzacji 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 2012, poz, 647 ze zm,) oraz uzgodnił zamierzenia budowlane w zakresie art. 39 ust 3 Ustawy 
z dnla 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). 
Inwestycje objęte ww. decyzjami obejmowały m.in.: remont dachu, wymiany reklamy, remont elewacji, 
wymiany okien, remont strychu, docieplenia, wymianĘ witryny, wymiany pokrycia dachowego, montaż 
reklamy, wymiany okien i drzwi, wycinkę drzew, remont fontaimy, umocnienie brzegów, remont 
budynku, budowę Instalacji gazu, prace konserwatorskie, dacieplenia i kolorystykę, Instalację CO, 
przebudowę lokalu, remont balkonów, montaż daszków, remont wnętrz gospodarczych, rozbiórkę 
budynku gospodarczego, badania konserwatorskie, zagospodarowanie terenu, nadbudowę budynku, 
montaż komina, cięcła pielęgnacyjne, monlat anteny satelitarnej, rozbiórkę garaży, wykonanie drzwi 
ewakuacyjnych, remont klatki schodowej, rozbiórkę altany śmietnikowej, budowę gara-tu. 
?ostanowienia dotyczyły: przebudowy lub budowy instalacji gazowych, warunkOW zabudowy, 
przebudowy korytarza. remontów, daciepleń ścian, budowy transformatora, witryny, ocieplenia 
budynku i kolorystyki elewacji, budowy złącza kablowego, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, 
rozbudowy, w tym prtebudowy poddasza, budowy balkonu, rozbudowy strycłlu, przebudowy otworu 
okiennego, dacieplenia ścian szczytowych, czy też samego budynku, WYkucia otworu, wentylacji. 

Program l f!:/':' ~tworzenie miejskiego eyst~orm3c]l przestrzennej _ _ ~ 
Dzlal•nie 1 Utworzenie bazy motadanych dla Gorzowa Wtkp. 

Miernik oceny dział-dnia 1 Uczba 7.głoszonych zbiorów danych _ _ _ _ _ 
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.---------- ------·-rmin roalizacn działania 1 Do 2013 
ocrdynator działania 1 Wydział Goodezjll Katastr u (WKG), Wydzlal lnformat~yk~I -;:(1-"N"'I'),... - - - - -

tury organizacyjnej,-,-_ _ ziałanic 2 Utworzenie właściwej struk 
• emlk oceny działania 2 Uczba «biorów danych w!a czonych do S:z.;VS::.:;łe:::.m:::u0 ••. _ _ _ _ _ _ - - -1 
rmin reafiZacr działania 2 Do 2016 

ocrdynator działania 2 Wydział Geodezji i Katastr u (WKG), Wydzlałinformatyki (INF), Sekręlarz 
cz.ne Miasta, W,Y.działy meJY.tory 

ziałanlo 3 D 
M 
Te 

Uzbrojenie techniczne do przelw~er=-za!ll"""· a i udostępniania danyc.:ch.:.:__ _ ---ł 
iemilt oceny działania :l Uczba udostępnionych zb· 10rówdanych. _ _ _ - --- ·--- --1 
rmin roallzagi działania 3 Do 2016 

i< ocrdynator dzialania 3 ru (WKG). Wydział Informatyki (INF), Sekrotarz · -;---WydziaJ Geodezji i Katasi 
Miasta 

ziałanie 4 D 
M 

eoportalu Prowadzenie miejskiego g 
iernik oceny działania 4 Ilość wejść do systemu, llo ść korzysłających z. syst.,-em- u- .--- --- · -

o Informacji, Czas uzyskania dostępu d 
Soorząd:r.anie coroczn~ch analiz podejmowanych działań. 

in realizacji ctzla~drwa 4 
oord~nator działania 4 

Tenn 
K 

Oziełanio ciągle 
WydziaJ Geodezji i Katasi ru~tyV~K~G"'l', wy" d ::;:z::;:lal:;-;-:ln"fo""rr::cna·::.ty-:::k;-,1 ("'IN'"'Fl" - - - - --

Działan i e 1 
Metadane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, za które odpowiedzialny jest WydziaJ Ge<Jdezji i 
Katastru, zostaly utworzone l są uaktualniane w razie potrzeby. 

Działanie 2 
W roku 2016 ulworzono następujące zbiory danych: 

- budżet obywatelski w 2017 r.; 
- wnioski do budżetu obywatelskiego (za lata 2013-2017); 

program .,Mieszkać Lepiej" (remonty kamienic, podwórek na podstawie danych z ZGM); 
- wieloletni plan inwestycyjny na lata 2016·2023; 
- baza miejsc pochówków na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim; 
- zasięg Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie M. Gorzowa 

Wielkopolskiego; 
opracowanie map: wysokościowej, numerycznego modelu pokrycia terenu (wartości 
bezwzględne), znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu (wartości względne) 
na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w ramach projektu l SOK; 
zarządzanie wodami opadowymi (granice zlewni wód opadowych, niezbędne inwestycje na 
terenie zlewni); 

- tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
- rowy melioracyjne; 

rozmieszczenie handlu i uslug w Centrum l Zamościu; 
Warsztaty Architektour • miejsca pozytywne i negatywne w mieście; 

- Planu obrony cywilnej miasta Golzowa Wlkp. Zawiera dane takie jak: GPZ, stacje gazowe, 
syreny alarmowe, ujęcia i zbiorniki wody pilnej, amoniak, stacje paliw, apteki, przychodnie 
lekarzy rodzinnych, kościoły, budynki edukacyjne, budynki użyteczności publicznej, 
najważniejsze sieci; gazowe, energetyczne, wodociągowe, ropociąg "Przyjatń"; 
lokalizacje kamer monitońngu WIZyjnego w ramach planu transportowego; 

- obszary zapowietrzone .ptasia grypa•. 

Działanie 3 
Uzbrojenie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych bez zmian. ZbiOry danych 
przestrzennych udostępnione przez geoportal miasta Gorzowa Wlkp. to: 

1. Orlofotomapy z lat2008, 2011 i 2012. 
2. Granica miasta. 
3. Granice obrębów ewidencyjnych. 
4. Działki ewidencyjne. 
5. Kontury klasyfikacyjne. 
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6. Budynki. 
7. Adresy. 
8. Osnowy. 
9. Numeryczny model terenu (NMT). 
1 O. Oferty inwestycyjne. 
11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym rysunki, przeznaczenie terenu). 
12. Mapa akustyczna. 
13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
1-1. Rejestr zabytków. 
15. Gminna ewidencja zabytków. 
16. Obszary rewitalizacji. 
17. Placówki edukacyjne. 
18. Ochrona przyrody. 
19. Terony podłegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i le&Jych. 
20. Drogi rowerowe. 
21. Mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927 - 1934. 

Działanie 4 
Ilość wejść do systemu, ilość korzystających z systemu, czas uzyskania dostępu do informacji: brak 
danych. Analiza podejmowanych działań sporządzana jest na bietąco w celu weryfikacji zgodności 
udostępnianych danych ze zmieniającymi się podstawami prawnymi. 

Działanie 1 
Nie zmien"a się liczba węzłów i długość sieci w roku 2016 względem roKu poprzedniego. 

Działania 2 i 3 
Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) (www.lss.gorzow.pl) w 2016 r. nadal 
współpracowala z firmą ESPOL Sp. z o.o. ze Szczecina na zasadzie umowy o świadczenie 
odpłatnych usług bezprzewodowego. szerokopasmowego dostępu do sieci lniemet na częstotliwości 
obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, katdy o szerokości 3,5 MHz. z zakresu 3600·3800 
MHz na obszarze koncesyjnym 08.01. Szczegółowe informacje znajdują się na 
h!!!l;//www.gorzow.ewl.net.pl/ 

Progra :~mbol 
' '__l_Ła~6 

Działanie 1 

Poprawa sprawności wownętl'2!nogo uklodu komunikacyjnego miasta 
Go1'2!.0Wa Wlkp. 

Budowa, przebudowa l remont układu komunikacyjnego miasta Gorzowa 
w celu jogo usprawnieniu, poprawy bezpiee>:o1istwa uczes011ków ruchu 

,-"-..."--c .,...- ,.."-• .....,.....,..- - - + ,pojazdów otaz pies'ąch . 
Miernik oceny działania 1 Analiza v/)'l<onania bud.tetu, _ _ _ _____ ___ ___ _ 
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Działanto 1: 
W 2016 r. Wydział Inwestycji realizował następujące inwestycje drogowe: 

• Przebudowa ul. Pllkarskiej - 11 etap. Wykonano przebudowę drogi na długości 350 m 
o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz fragment chodnika (około 30 m). Prace 
budowlane zakończono 30 listopada 2016 r Wartość robót wyniosła 746.945,15 zł brutto. 

• Przebudowa ul. Sosnkowskiego. 
W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Sosnkowskiego oraz projekt parkingu przy nowobudowanym tłobku przy ul. Maczka. 
Wykonano drogę na długości 240 m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową 
i chodnikiem. Prace budowlane zakończono w marcu 2017 r. Wartość robót wyniosła 446.925,42 
zł brutto. 
• Skarpa przy budynku Plac Słoneczny 12 A-E (gorzowskie murawy). 
W 2016 wykonano mur oporowy oraz schody terenowe prowadzące na teren rezerwatu przyrody 
.. Gorzowskie Murawy". Inwestycje odebrano i zakończono w grudniu 2016 r. Wartość robót 
wyniosła 102.958,02 zł brutto. 

• Budowa drugiej jezdni ullcy Myślibarskiej - w ramach realizacji zadania wykonano 
dokumentacją na budowę drugiej jezdni ul. Myślibarskiej na odcinku od skrzytowania z ulicą 
Słowiańską do planowanego sluzyżowania z ulicą Kamienną Opracowana dokumentacja 
obejmowała: koncepcję projektową. pełnobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
koszłorys inwestorski, przedmiar oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
Wydatki poniesione w ramach przedmiotowego zadania w 2016 roku wyniosły 137.760 zł. 

• Modernizacja wschodniego wylotu OK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda 
Sybiraków do granic miasta: W roku 2016 została wykonana następująca dokumentacja: 
Koncepcja programowo - przestrzenna, Program Funkcjonalno • Użytkowy, Studium 
Wykonalności i Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Realizacja robót budowlanych 
wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na w/w zadanie Inwestycyjne przewidziane jest 
w latach 2018-2020.Zadanie jest wsp6Hinansowane w 85% ze środków Program Operacyjnego 
lnfrasfruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla mias~ 
Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią 
drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Typ projektu: .,Budowa, 
przebudowa dróg krajowych poza TEN-T w miaslach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych 
(z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD - inżynieria, !TS)'. 

• Przebudowa ul. Kłosowej; rozpoczęcie robót budowlanych dnia 30.08.2016 r. Zakres 
Inwestycji: obejmuje przebudowę ul. Kłosowej o długości 276,90 tj. od skrzyżowania z 
ul. Chabrową do posesji dz. Nr 697/2 wraz z placem do zawracania samochodów oraz jej 
odwodnieniem. Przebudowa obejmować będzie wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy wraz 
z ujednoliceniem szerokości do 5,0m, przebudowę zjazdów na tereny prywatnych posesji oraz 
budowę placu do zawracania. Na całym odcinku drogi przebudowana zostanie istniejąca sieć 
kanalizacji deszczowej, istniejący gazociąg oraz w miejscach kolizji wodociąg. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na rok 2017. 

• .Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z orzebudową drQ9L..QQ.. 
ul. Dąbrowskiego do ul, Wyszyńskiego": rozpoczęcie robót budowlanych: 17.06.2016r. Zakres 
inwestycji: przebudowa obiekłów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od 
ul. Dąbrowskiego do ut. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp. obejmująca również przebudowę 
skrzyżowania ul. Borowskiego z ul. Dąbrowskiego wraz z przebudową chodnika od 
skrzyżowania ulic Dąbrowskiego/Borowskiego do ulicy Kosynierów Gdyńskich . 
Ul. Borowskiego jest drogą wojewódzką nr 151. Długość przebudowywanej trasy wg kilometra 
drogi wojewódzkiej nr 151 wynosi 249,78 m. Przebudowie został równiet poddany odcinek 
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ul. Borowskiego po zachodniej stronie skrzyżowania z Dąbrowskiego o długoścllącznej 30,50 
m. zakończenie inwestycji planowane w roku 2017. 

• W ramach zadania pn. Budowa ul. Jona Pawia li wykonano przebudowę drogi (sięgacz Od ul. 
Jana Pawła li) na odcinku ok. 100m. Prace polegały na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni 
o nawierzchni z kosll<J betonowej wraz z wykonaniem odwodnienia. 

• Roboty zostały wykonane w okresie od 18.07.2016 r. do 30.09.2016 r. (75 dni) , odbiór 
końcowy został zakoMzony w dniu 14.10.2016 r. 

• Wartość wykonanych robót budowianych 113 068,13 PLN. 
• Budowa ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z ul. Kombatantów do 

skrzyżowania z ul. Walczaka. Wykonano budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 
ok. 284 m wraz z chodnikami po obu stronach, ścieżką rowerową, zatokami parkingowymi, 
kanalizacją deszczową na odcinku ok.18 m oraz wykonano kanalizację teletechniczną dla 
potrzeb monitoringu ul. Szarych Szeregów (202.5m). Prace budowlane zakończono 12 
paidziemika 2016 r. Wartość robót wyniosła 932 577,52 zł brutto. 

• Budowa ul. Pyrzycklej na odcinku od ul .Szczecińskiej do budynku nr 46. Wykonano budowę 
drogi o nawierzchni asfaltowej na długości ok. 469,50 m oraz chodnik o długości ok. 62m. 
Prace budowiane zakończono 14 grudnia 2016 r. Wartość robOt wyniosła 214 471,16 zł brutto. 

• Przebudowa ul. Granitowej. Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na 
długości 645 m. Prace budowlane zakończono 1 sierpnia 2016 r. Wartość robót wyniosła 
170 496,84 zł brutto. 

• Przebudowa ul. Junackiej - e tap 11. Wykonano przebudowę drogi na długości ok. 250 m 
o nawierzchni asfaltowej. Prace budowlane zakończono 15 listopada 2016 r. War'.ość robót 
wyniosła 114 947,02 zł. 

W 2016 r. nie wykonywano oceny stanu technicznego dróg na terenie miasta. poza bieżącym 
monitoringiem. 

Działanie 2 
Nie wykonywano zadań 

Program l Sym 
z zwaazanyc h Działaniem =2·'--- __ _ ------ - --__ 

boi 
7 ~ad __ 

1 

·-
2 

3 

Działanie 1 

Rozwój p ubliczncj komunikacj i miejskiej 

Modern 

lic~bn za 

l2aCjS tabOi\ialit~o 
kupionych autobusów 

---
Działanie ciągle 

Wydzła/D róg l TianSriOituPUbiicznego 

zacja taboru tramwajowego ___ - - - - - - -Modern! • 

liczba za kupionydl TraiiiWajów 

ciągłe od 2011 r. Działanie 
- - - - - --- -

IWvdzi: D ~i TrafiSportu Publicznego 
Moderniz acja infrastruktury komunikacji miejskiej 

kupionych wiat przystankowych. - -- - -----liczba za 
liczba . 
tramwaj 

zmodernizowanych poronów i 7.atok autobusowych oraz peronów 
owych. 

Liczba llr' 
Liczbaw 
Działanie 

zystanków wyposa~onych w systom informacji pasażerskiej. 
~nych l :unodomł:lowanych pęrti i dwon:ów aulo~ch. 
ciągłe 

_\J\MI~fal D róq l Transportu Publiczr!!:llQ.._ _ _ _ 

W roku 2016 wprowadzone zostały do eksploatacji autobusy Solarls Urbino 12 (IV generacji) 
w ramach umowy dzierżawy na okres 10 lat. Autobusy wprowadzone do ruchu w ramach umowy 
dzierżawy to pojazdy niskopodłogowe spełniające nonmę emisji spalin EURO VI. Ponadto ogłoszony 
został przetarg na leasing 15 kolejnych autobusów nlskopodlogowyCI1 spełniających normę emisji 
spalin EURO VI. 
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Działanie 2 l 3 
W roku 2016 nie zakupiono nowych tramwajów. W roku 2016 złożony został projekt o dofinansowanie 
działań w ramach modernizacji transportu tramwajowego, który składa się z dwóch elementów tj . 
• system zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wll<p." oraz .System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Włkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna•. 

Program [ Symbol 
$rod. 1 

Działanie 1 
Miernik ocen~ działania 1 
Termin realiz.acjl ddalania 1 
~~tor dzlalanla 1 
Działanie 2 
~ik oceny dzlołmlia 2 

Termin realizacji dzialanla 2 
Koordynator dz.lalani a 2 
Działanie 3 
Miernik oceny dziaJania 3 

~rmin reali>.agi działania 3 
Koordynator działunia 3 
Dl!!łalanie 4 
Miernik ooeny działania 4 

Termin (ealizagl działania 4 
Koordynator działaniu 4 

Działanie 2 

Zarządzanie zasobami wodnymi 

Ochrona wód powierzchniowych l podziemnych przed zanieczyszczeniem -= 
-+=Badania jakości wód powierzchniowych i po~dz~lc"-!m!.!n~y~c:!!h _ __ - - - ---

Działanie ciagłe 
W ct~lal Ochrony ŚrodOwiska l Rolnictwa 
Ochrona pąeciwpowodziowa 
Bmk podlopi€ń terenów: Nakłady poniesione na utrzymanie l ro2budowQ 
systemu mefioracyjnego; Noklady poniesiono na utrzymanie wałOw 
rzcciwpowodziawych 

Olialanie ciąg."l"_e--r-,--,...,.--o __ ___ _ _ 
Wydział Ochron)' Środowiska l Rolnictw.!!a!!-____ _ 
Gospodarka wodne>-śclekowa 

- l Ponlesione nakłady na ro1-budowę i modernizację sieci wodociągowej 
l kanalizacyjnej, ujęć wody l oczyszczalni śdek6w, 
Olugo$t sieci wodociągawoj l kanalizacyjnej, 
Uczba mieszkańców podlą<:2.onych do sieci wododągol'lęj i kanalizacyjnęj, 
Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcia wody, 
Jakość ścieków oczyszczOJllCh odprowadzan~ch z oczyszczalni mielski ci. 
Dziatanle~ci!9ąli2gł~a--;-;".-;--. ,.-,----,.,"..----,.-= - --=,....,..,....,..,. - -,.,---::---l 
Przedsl~iorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wydział lnwestycj,._i - -1 
Gos odarawanie wodami opado~w=ym~i -:---:-- -
Nakłady pÓniesione na ulrzyrnanie i rozbudowę sieci kanali7..acji deszczowej 
Olugość sieci kanalizaql dos>.czowej 
Imć zainstalowanych urzą~eń oezyszczających wody opadowe 

l Działanie ciallłe.,.~...,..,..,.,....---Wydzlał Gospodań<i Komunalnej -

Wydział Ochrony Srodowiska l Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał konserwacji urządzeń 
melioracji szczegółowych. Wykonane prace polegały w szczególności na odmuleniu dna, 
wykaszaniu dna i skarp rowów (28 649 m. b.) oraz oczyszczeniu przepustów (753 m.b.). Usunięto 
zator na rowie R-Wa-1 zlokalizowanym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Warszawskiej oraz 
wykonano konserwację kanału Kamińskiego. 
Koszt powy:tszych prac wyniósł 169 919,44 zł 

Działanie 3 

1. Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację: 

./ sieci wodociągowej- 1.620,30 tys. zł + wykup sieci 204,26 tys. zł 
"' sieci kanalizacji sanitarnej - 1.181,49 tys. zł + wykup sieci 108,91 tys. zł 
./ ujęć wody (stacje uzdatniania wody)- 3.663,56 tys. zł 
./ oczyszczalni ścieków - 337,51 tys. zl 

2. Długość sieci wodociągowej l kanalizacyjnej w gm. Gorzów Wlkp. : 
-sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) - ogólem dł. 373,8 km, w tym w 2016 roKu: 

./ wybudowano i zmodernizowano sieć wodociągową 

.1' przyjęto do eksploatacji na podstawie porozumień i wykupów z osobami fizycznymi 
l prawnymi sieć wodociągową o dł. 2,5 km 

-sieć kanalizacji sanitarnej - ogółem dł. 319,3 km, w tym w 2016 roku: 
./ wybudowano i zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3,37 km 
./ przyjęto do eKsploatacji na podstawie porozumień i wykupów z osobami fizycznymi 

l prawnymi sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,5 km 
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3. Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci: 
./ wodociągowej - w 2016r. podlączono ok. 44 7 osób, 
./ kanaf!zacji sanitarnej-w 2016r. podlączono ok. 471 osób. 

4. Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcie wody surowej: 
./ SUW .. Centralny"- mg Fe/dm' - 4,39 mgMn/dm' - 0.46 
./ SUW .Kiodawa" - mgFe/dm - 1,54 mgMnldm' - 0,17 
./ SUW .Siedlice" - mg Fe/dm' - 2,60 mgMnldm' - O, 70 

5. Jakość ścieków dopływających l odprowadzanych w oczyszczalni ścieków (średnie roczne 
zestawienie wyników badar1): 
ChZT mg0~dm3 1101 dopływ, 

766 po osadniku wstępnym, 
57,9 odpływ, 

BZTs mg0ldm3 431 dopływ, 
324 po osadniku wstępnym, 

9,6 odpływ, 

Zawiesina ogólna mg/dm3 467 dopływ, 
242 po osadniku wstępnym, 

12,6 odpływ, 

Fosfor ogólny mg/dm3 17,1 dopływ, 
16,4 po osadniku wstępnym, 

0,51 odpływ, 
Azot ogólny mg/dm3 109,2 dopłyvv, 

Działanie 3 

105,3 po osadniku wstępnym, 

9,66 odpływ. 

Wydzlał Gospodarki Komunalnej i Transportu Publlcznego w 2016 roku na eksploatację (konserwację) 
l remonty kanalizacji deszczowej poniósł wydatek w wysokości 542.056,00 zl. 

Symuol Program~ 
Działanie 1 

Srod. 2 

działania 1 
cji dlialanla 1 
· lania 1 

działa n In 2 
·1 dzinlania 2 

ziaJania 2 

działania 4 
en działania 4 
zlatania 4 

działania 5 
qi działania 5 
ziaJania 5 

-
ych teranów zielonych l rekreacyjnych Ochrono l zachowa11ie Istniejąc 

Utrzymania zasady dokonywania nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych) 
w zamian za udzielane zezwoleni a na wycinkę drzow i kr-<ewów 
Analiza udzielanych zezwoleń na usunięcie tirzew i krzewów 
Działanie clągle 
~Ochrony środowiska l Ro 
Ochrona teranów wartościowych 

lnictwa -przyrodniczo i krajobrazowo przed 
zainwestowaniem 

w. Stopi er\ zainwestowania terenów j 
Działanio ~g!e 
~ział Urbanistyki Miasta 
Wprowadzanie do zapisów miejsc owych planów zagospodarowania 
pv.estr<ennogo w ramRch obowi ąJ:ku tworzMia powitlrzchni biologicznie 
czynnej zalecenia co do dokon ywania nasadzeń !Iwniych, zwtaszcza drzew 
Powierzchnia terenów, dla których wytlano zaleceola 
Działanic ciągłe 
Wydzlał Urbanistyki Miasta 

rawach zniszczenia zieleni Prowadxonle postępowar\ w sp 
Ilość postępow-ań 
Dzialanio oiągle 
Straż Miejska; Wydzlał Ochro11y s, ·od owiska l Rolnictwa; Wyd;o:iał Gospodarki 
Komunalnej -
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Działanie 1 
W 2016 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zrn_) udzielono 368 
zezwoleń na ususnięcie 4 256 szl drzew l 1 020,7 m2 krzewów. Poslępowania te dotyczyły drzew lub 
krzewów rosnących na nieruchomościach będących w posiadaniu osób fizycznych, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz firm. Z nieruchomości będących we wladaniu Miasta, drzewa i krzewy usuwano 
na podstawie zezwoleń wydawanych przez Marszalka Województwa lubuskiego. W ramach 
udzielonych zezwoleń zobowiązano do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 1430 szl drzew 
i 262 m2 krzewów. 

W ramach projektu "Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części 
miasta Gorzowa Wlkp." informuje, te zaprojektowano i wykonano : 15.500,00 m2 obsiewu trawą (jako 
odtworzenie zieleni po zrealizowanych pracach budowlano-montażowych) oraz "Budowa drugiej 
jezdni ul. Myśllborsklej" zaprojektowano: 10.530 m2 zieleni (w ramach dokumentacji na rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 130 ul Myśliborska w Gorzowie Wlkp. od km 30+543, 03 do km 31+518,00). 

W ramach projektu .Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśliborskiej" poniesiony zastal 
wydatek za dokumentację projektową wyKonaną przez MO POLSKA. W dniu 23-06-2016r. Miasto 
podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch boisk treningowych na terenie 
stadionu przy ul. Myśliborsklej w tym jedno ze sztuczną nawierzchnią, wraz z ogrodzeniem boisk 
i oświetleniem boisk oraz nawadnianiem boisk wraz z zaprojektowaniem odpowiedniego zbiornika 
retencyjnego. Realizacja projektu przewidziana jest w 2017r., miasto będzie ubiegać się 
o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu l Turystyki. 

Działanie 2 
MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru polożonego pomiędzy ul. Mosiężną 
i ul. Metalowców został uchwalony na potrzeby rozwoju zachodniej strefy przemysłowej miasta, nie 
chroni terenów wartościowych przyrodniczo. 

Dz.lałanie 4 
Zadanie ciągle realizowane poprzez wlaściwe ustałenie 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 biologłeznie czynnych służy głównie rekreacji - w tym 
przypadku mlnimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych jest odpowiednio mniejszy niż 
w terenach, na których istnieją niekorzystne dla zabudowy uwarunkowania, np. pod względem 
hydrogeofoglcz.nym. gdZie pozostawienie znacznie większych terenów biologicznie czynnych służy 
przede wszystkim zachOwaniu właściwej retencji terenowej. 

Działa.nie 5 
W 2016 roku wydano 9 decyzji związanych z nielegalną wycinką drzew. 

Postępowanla prowadzone w 2016 r. przez Straż Miejską na rzecz realizacji Programu 
środowiskowego .Ochrona i zachowanie Istniejących terenów zielonych" w 2016 dotyczyły (w sumie 
było Ich 852): 

./ Niszczenia zieleni na terenach publicznych - 189 (w tym 2 wnioski do Sądu o ukaranie, 25 
mandaty karne, 162 pouczenia}; 

./ Zaśmiecania terenów zielonych l rekreacyjnych - 573 (w tym 1 wniosek do Sądu 
o ukaranie, 12 mandaty karne, 560 pouczeń); 

./ Nie sprzątanie odchodów przez właścicieli psów na terenach zielonych i rekreacyjnych - 90 
(w tym 1 wniosek do sądu, 11 mandatów karnych, 78 pouczeń). 

Och(ona powietrza 

-'--....,..,,..,=-'-'--- --l Ogranic:v>nle tzw. nls"'ki"'ei'"'e"'mccisjl _ _ _ - - -
Badania jakości powietrza 
Nakłady poniesione no ograniczenie niskiej emisji 

-:--- .-:----..,,.-,.-, ;----,,--,.- - -+".f)o- 2017 r. --- - - - ---
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1. W zakresie ochrony powietrza i likwidacj i niskiej emisji Miasto w 2016 r. , podobnie jal1 w latach 
ubiegłych realizowało dZiałania określone w Programach ochrony powietrza dla strefy miasto 
GorzÓW Wlkp. Jednym z takich działań była kontynuacja przedsięwzięcia ,Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wikp." realizowanego w ramach programu 
KAWKA W ramach tego przedsięwzięcia zlikwidowano 1309 szl węglowych źródeł ciepła, 
a budynki podlączono do sieci ciepłowniczej. Planowanym efektem tego zadania jest' likwidacja 
około 3000 pleców l koUów na paliwo stałe l podłączenie 236 budynków do sieci ciepłowniczej. 

Działania naprawcze podejmowane w 2016 roku w celu poprawy jakości powietrza zgodnie 
z programaml ochrony powietrza: 
./ ObniZenie emisji ze źródeł spalania o małej mocy poprzez system zachęt do likwidacji 

niskosprawnych urządzeń i podłączenia pod sieć ciepłowniczą- program KAWKA (ZGM). 
Poniesione nakłady -16 052 920,01 zł (w tym dotacja z NFOśiGW - 11 573 817,11 zł 
i poZyczka WFOśiGW- 3 426 754,47 zł) . 

./ Wymiana Zródel ciepła na niskoemisyjne poza projektem KAWKA (ZGM). 
Poniesione nakłady - 313 223,28 zł 

./ Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podlączenie nowych 
użytkowników (realizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów). 
Poniesione nakłady - 13 508 84 7,59 zł ( w tym pożyczka z WFOśiGW w Zielonej Górze -
8 507 501,48 zł) . 

./ Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez sprzątanie, 
remonty l popmwę stanu nawierzchni drogi oraz czyszczenie po sezonie zimowym 
Poniesiooe nakłady - 12 293 053,58 zl (w tym subwencja ogólna - 932 532,96 zł oraz 
dofinansowanie w ramach .Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na łata 2016-2019" - 2 351 674,00 zł) . 

./ Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energe)ycznego spalania paliw 
celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń. Budowa nowego bloku gazowo
parowego (PGE GiEK SA) 
Poniesiooe nakłady - 216 424 200,00 zł 

./ Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków oraz wykonanie audytów 
energetycznych i projektów ocieplenia (realizowane przez Miasto Gormw, ZGM, Wspólnoty 
i Spółdzielnie Mieszkaniowe) 
Poniesione . nakłady 7 851 700 zł (w tym Miasto uzyskało dofinansowanie na 
termomodernizację miejskich przedszkoli ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 85% ) 

./ Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów. 
V' W uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu stosowano zapisy umotllwiające ograniczenie emisji 
pyłu PM10: 

- wlączanle systemów grzewczych do scentralizowanych systemów ciepłowniczych, 
- stosowanie kotłów gazowych, olejowych lub z palnikiem retortowym, 
- dopuszczenie stosowania Indywidualnych urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności, 
Dopuszczenie wykorzystania energii cieplnej powstalej w produkcyjnych procesach 
technologicznych oraz ze żródel energii odnawialnej. 

V' Rozwój systemu ściezek rowerowych 
./ Kampania edukacyjno-infonnacyj na dotycząca niskiej emisji w ramach programu KAWKA 

Poniesione nakłady- 8230,75 zł (w tym dofinansowanie z NFOśiGW 100%). 
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Łącznie poniesiono nakłady: 266 348 407 zl. 

2. Zaktualizowano Pian gospodarki nlsi(oemlsyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. - uchwala 
nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. 

Działan ie 2 
W 2016 r. zrealizowano następujące zadania: 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. 
Obiekt- Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Kobyłogórskiej 107 w Gorzowie Wlkp. całkowity koszt 550 
874,54 zł 
Obiekt - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 przy ul. Widok 25 w Gorzowie Wikp. całkowity koszt 
811 479,39 zl 
W ramach projektu w 2017 r. planowana jest realizacja zadania termomodernizacji 2łobka Miejskiego 
nr 3 przy ul. Słonecznej 1 O w Gorzowie Wlkp. - planowany koszt ok. 780 tys. z l. 
Ponadto w 2017 r., planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wikp. - etap 11 w ramach którego 
realizowane będą termomodernizacje obiektów: Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Szwolezerów 2 
w Gorzowie Wlkp. i IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 w Gorzowie 
Wikp. (planowany koszt ok. 12 mln. zł) oraz złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie 
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - obiekt przy ul. Walczaka 1 
w Gorzowie Wlkp. {ok. 2,3 mln zł). 

Działanie 3 
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie W ielkopolskim Sp. z o.o. w roku 2016 nie wprowadził do 
ruchu pojazdów zasilanych paliwem ekologicznym, jednakże w roku 2016 wprowadzone zostały do 
eksploatacji autobusy Solańs Urbino 12 {IV generacji) w ramach umowy dzierżawy na okres 10 lat 
Autobusy wprowadzone do ruchu w ramach umowy dzierżawy to pojazdy niskopodłogowe spełniające 
normę emisji spalin EURO VI. Ponadto ogłoszony został przetarg na leasing 15 kolejnych autobusów 
niskopodłogowych spełniających normę emisji spalin EURO VI. 

Dzlałanie2 
W 2016 r. Miasto nie wybudowało tadnych ekranów akustycznych. 

Przygotowanie przedsięwzięcia pn. .System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 
Wikp. • to proces wieloetapowy oraz rozlo~ony w czasie. Na l etapie przygotowań projekt obejmował 
budowę i modernizację linii tramwajowych, zakup nowych wagonów, systemu Informacji pasazerskiej 
oraz niezbędne elementy infrastruktury transportowej. W lutym 2016 r. Miasto uzyskało zgodę na 
pod;:lał inwestycji na dwa projekty. Beneficjentem jednego z nich jest Miasto z zakresem rzec-.lOwym 
dotyczącym m.in. modernizacji i budowy nowej linii, a drugiego Miejski Zakład Komunikacji 
w Gorzowie Wlkp obejmującym zakup tramwajów. W roku 2016 przeprowadzono badania 
marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa INikp. oraz wykonano 
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badania i pomiar ruchu na sieci drogowej miasta. Podpisano umowy na sporządzenie dokumentacji 
projektowej (koncepcji architektonicznej, projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na prowadzenie Inwestycji oraz projektów wykonawczych). Na potrzeby dokumentacji 
aplikacyjnej opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną. Uzyskano 
decyzję ZRID dla zadania związanego z przebudową torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy 
Kostrzyńskiej umożliwiającą prowadzenie robót 30 grudnia 2016 r. ZłoZono w CUPT wniosek 
o dofinansowanie projektu System zrównawatonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. wraz 
z wymaganymi załącznikami. Stworzono stronę internetową informującą o projekcie l promującą plan 
transportowy dla Miasta Gorzowa Wlkp. · 

Program l Symbol 
Srocl. 6 

DziaiilrilOł - -

Mlornik ocony działania 1 

Dz.latanie 1 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do RIPOK 
w Chróściku. 
- lączna ilość przyjętych odpadów: 134 739,70 Mg , 
-ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwlania poprzez składowanie: 16 403,19 
Mg 

Procesowi sortowania poddano odpady o kodach: 
- 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : 38 766,96 Mg 
-20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [OPDADY SUCHE]: 18 949,30 Mg 
- 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach: 376,95 Mg 

W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania wysegregowano poniZsze frakcje materiałowe: 
- opakowania z papieru - 1152,8 Mg 
-opakowania z metan- 612,22 Mg 
- opakowania z tworzyw sztucznych - 646,01 Mg 
-opakowania ze szkła - 44,85 Mg 
-19 12 12 Materia organiczna do kompOstowania - 31 455,89 Mg 
- 19 12 12 Odpady posortownicze. balast -16 310,46 Mg 
- 19 12 1 O odpady do produkcji paliwa alternatywnego - 7957,17 Mg 
- 16 01 03 Zużyte opony 46,60 Mg 
.. 16 06 05 Baterie- 4,66 Mg 
- 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny - 18,64 Mg 

Działanie 2 
Ilość odpadów zebranych selektywnie 
W 2016 r. dostarczono do Zakladu następujące ilości surowców zebranych selektywnie: 
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 - 123,72 Mg 
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06-443,56 Mg 
Opakowania ze szkła 15 01 07-522,70 Mg 
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Opakowania z papieru 15 01 01 - 137,18 Mg. 

Działanie 3 
W 2016 r. unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów niebezpiecznych: 

• Odpady zawierające azbest (kod 17 06 05 i H 06 01) - 8776,11 Mg 
• Pozostałe odpady niebezpieczne: 168,671 Mg 
• Zanieczyszczona gleba (17 05 03*) - 14 461,017Mg - odpad poddano bioremediacji 

i oczyszczono go. 
Dodatkowo zebrano ponad 203,94 Mg odpadów niebezpiecznych, które ze względu na niemotłiwość 
unieszkodliwienia w naszym zakładzie, zostały przekazane do unieszkodliwlenia wyspecjalizowanym 
podmiotom posiadającym stosowne decyzje. 

p mbcl mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego l
Ks:tłaltowanło proekologicznych zachowań w życiu codziennym 

ragram rozwoju oraz zapewnienie mieszkańcom dostQpu do informacji 
o środowisku. 

Działanic 1 -- ~ukac;aei\olog;Cziia -- - -

Miemil< oceny działania ~-- llo~ zorganlzowanyel! k0iiklii$6w~n i imprez dla mieszkańców 
Termin realizacji dzlalania 1 Dzłołanie ciągle _ _ .=:--- -- - · _____ _ 
KoordynaiOr dzlalania 1 Wydział Ochrony środowiska l lłolnic"'tw"'a"'----------
Dzialanie 2 Udostępniar'Jo informacji o środowisku"_ _ _ - --- - - __ _ 
Miarnik ooeny dzialan.!l!.L_ Ilość opublikowany~h lnformac]!__ _ _ _ ___ _ _ ___ _ 
Tennin realizacji działania 2 -=:J]lialanie cląQL_ _ _ -=-,....,....,. ---- - - ___ _ _ _ 
Koordynator działania 2 ~-dział Ochrony środowiska l Rolnictwa _ _ __ 

D:tlatanie 1 
WydziaJ Ochrony Srodowiska i Rolnictwa zorganizował w 2016 r. 9 wydarzeń dotyczących edukacji 
ekologicznej. 

O:tiałanie 2 
W Systemie Informacji o Srodowisku dostępnym w BlP opublikowano w 2016 r. dane o 1159 
dokumentach zawierających informacje o środowisku. 

W 2016 r. wprowadzony został Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016- 2023 (dalej jako WPI). 
Dokument informacyjny obrazujący zamierzenia inwestycyjne Miasta Gorzowa Wlkp, na najbliższe 
siedem lal Wskazuje ponad 200 inwestycji, które zostaną zrealizowane na kwotę miliarda złotych. 
Budowa Centrum Edukacji Zawodowej, hall sportowo-widowiskowej, rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów Gorzowa - parków i terenów zielonych, rozbudowa transportu miejsl<iego, prz.obudowa 
i modernizacja dróg, budowa nowych ścieżek rowerowych - to tylko wybrane inwestycje spośród 12 
kluczowych kierunków ro:twoju Gorzowa l pośrednio okoficznych gmin. Przygotowany przez zespól 
specjalistów i pracowników Urzędu Miasta oraz przeanalizowany wspólnie z radnymi, Wieloletni Plan 
Inwestycyjny Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2023, lo plan inwestycji, które pobudzą rozwój Gorzowa 
i w rezultacie stworzą nową przestrzeń miasta. W realizaCJi WPI pomoże efektywne wykorzystanie 
środków europejskich, głównie tych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz 
racjonalne gospodarowania środkami własnymi budżetu Miasta. Dokument zawiera wyłącznie 
inwestycje, które zostaną zrealizowane w najbliższych latach. 

Załącznik nr 1 .Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach 
gromadzenia się młodzieży• - informacje udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie, 
Komendę Miejską Państwowej Straty Pożarnej w Gorzowie, Straż Miejską oraz Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Gorzowa, przekazane za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

Załącznik nr 2 Zestawlenie inwestycji realizowanych w 2016 roku przez· Wydział Inwestycji 
i Remontów Dróg. 

Załącznik nr 3 Zestawienie wniosków o dofinansowanie (zgodnie umowami o dofinansowanie oraz 
aneksami do tych umów) zło2:onych w 2016 r. (współfinansowanych ze środków UE oraz z innych 
źródeł międzynarodowych l krajowych), przygotowany przez Wydział Strategii Miasta 
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Załącznik nr 4 Wykaz dotacji unijnych, które wpłynęły do budżetu Miasta Gorzowa Wli<p. w 2016 r., 
przygotowany przez Wydział Budżetu l Rachunkowości. lnfom1acja za 2016 rok dostępna jest 
w sprawozdaniu opisowym za 2016 rok na stronie internetowej 
http:/fbip.wrota.lubuskie.p!/umqorzowfsystem/obV12352 20170330090156022,(!df. Dochody z pomocy 
zagranicznej i budżetu państwa - są to dochody, które fizycznie wpłynęły na konto miasta w 2016 
roku. 

Załącznik nr 5 Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wikp. Załącznik Nr 1 do zarządzenia 
Nr 123fW/112016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1 lipca 2016 r. r. oraz Załącznik Nr 1 do 
zarządzenia Nr 232fWII/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2016 r. 



SV<oły ponadgimnazjalne Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2016 

Sz.koły ponadgimnazjalne 1. Monitoring frekwencji na zajfi!clach szkolnych. 

2 Podpisywanie kontsakłów profilaktyczno - edukacyjnych z uczniamilich rodzicami. 

3. Oznaczerua schodów. dos~osowanie do potrzeb csób nlepelnospcawnych. 

4. Szkolenie nauczycieli w zakresie reagowania na przejawy, mogące świadczyć o demoralizacji oraz form pomocy dla całej 
rodztny. 

5 ReaflzaCta programu "Start w dorosiośe, "Archipelag SkarbO\•/' i "ARS, czyli jak dbać o miłość" 
6. Realizacja programu wychowawczego i profilaktyl<l. 

7. Udział w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, np.: 'Obudź się', ''Zachov.raj Trzetwy Umysł'. 

8. Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do niej oraz po zakończonych zajęciach szkolnych na 
spotkanich z wychowawcami w pierwszym l ostatnim dniu nauki. Przypominanie o zasachach zachowania bezpieczeńs~.va podczas 
lwycleczek oraz w trakcle wakacji. 

9. Uczeń mo:l:e być :v.valniany z lekcji za zgods_ i na pisemną lub ustną prośbę rodziców. 

1 O. DY:l:urv nauczycieli na l<orvtarzach w czasie przerw,_ll_rzed zajęciami szkolnymi Le_o nich. 

12. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców_~_rzeprowaclzone przez~chowawcćw. 

13. Realizacja projektu "Mam Haka na Raka'. 

14. Weryfikacja obowiązujących regulaminów pod kątem nowych zagroteń, np. e-papieros 

15 Anafcza szcze~w frekwencji- zapobiegaole niepo:l:ądanym postawom 

16. Spotkanie z prokuratorem okręgowym ~ny zabronione, karalne wśród młodzie~ 
17. Udział w akcji krwiodawstwa. 

18 Przeprowadzeme próbnych ewakuacji -zapoznanie uczniów z zasadami BHP na lekqach i w sz.kole 



19 .• Stop przemocy w rodzinie' realizacja !lł!J9ramu p_rofilaktykl s w _gimnazjum i liceum ogólnoksztalcącym JpedagcQ). 

20. Badania ankietowe wśród uc:zn!ów, dotyczące poczucia bezpiec:zeństwa oraz atmosfery panującej w klasie. Opracowanie 
Iraportu programu naprawczego. 

21. Udział uczniów w warsztatach - skutec:zne metody walki ze stresem realizowanych przez poradnię psychologiczno-
l pedagogiczną 

22 Udział uczniów w warsztatach prolilaktycznych- .Moja postawa wobec osób z HIV/AIDS', realizO\vanych przez Wojewódzką 
Slację 5anitamo-Ępidemiologiczna. 

23. Przestrzeganie procedur postępowania w ~ytuacjach zagrożenia uc:znia Q_rzes!!l'_c:zości_<l) demoraliza~ 

24 RealiZacja programu orofilak!ycznego ,FAS ciąta bez arl<oholu' (i!ceum _QQ_ólnok ce~ 

25. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia 

26. Spotkanie z pracownikami Policji na temat odpowiedzialności karnet dzieci l mlodzlety. 

27. Wspólpraca z Gorzowskim Centrum Pornocy Rodzinie i Politykl Społecznej, Sądem, Kuratorami, Pogotowiem Opiekuńczym . 

28. Realizacja programu "Kibic na szóstkę'. 

29 Uzaletnlenie- czel\vone sygnały- spotkanie przedstawiciela Terwarzysiwa Zwalczania Narkomanii z rodzicami uczniów 
l gimnazjum. 

24 Prowadzenie zdrowegc stylu tycia - s~tkanie z diete_t}tkiem- dla rodziców i uczn!ćw. 

25. Uc:zestnlcl\vo w programie ograniczającym przestępczość l zachowanie aspołeczne: ,Razem bezpiec:znlej", .Bezp!eczr.a i 
IPTZYJazna wola'- warsztaty. 



26. Akcja profilaktyczna ,Pokonać raka". 

27. Spotkanie uczniów z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji nt. Odpowiedzialności nieletniego wobec prawa ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności mlodzieży za zachowania na imprezach masowych. 

28. Spotkanie dla ucznlow klas 11 z prawnikiem w ramach Dnia Prawnika. 

29. Spotkania integracyjne dla uczniów z psychologami i pedagogami z Zespołem Poradni Pedagogiczno - Psycilologicznych oraz 
"Zielona Szkoła". 

30. Pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeńsl\'.ta pieszych i rowerzystów w terenie niezabudowanym. 

31. Organizacja porno~ żywnościowej na rzecz. uczniów. 

32. Organizacja pomocy na rzecz uczniów lich rodzin w ramach programu " Karta Dużej Rodziny". 

33. Realizacja programu rządowego ' Bezpieczna l przyjazna szkoła' 

34. Propagowanie numeru 112. 

35."Wróć bezpiecznie z wakacj i"- konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z Gorzowa. 

36. Monitoring na terenie szkoły. 

37. Monitorowanie obecności uczniów na zajęciach. 

38. Dyżury pełnione przez nauczycieli na terenie szkoły. 

39. Rozmowy z uczniami wYiaśoiajace sytuacje konflikłO\ve, działania mediacyjne. 

40. Zajecia warsztatowe prowadzone przez wychowawcffw i pedagoga 

41 . Spotkania z pracownikami MKP -wydział prewewncjl. 

42. Współpraca z kuratorami sądowymi Są;lu Reionowago w Gorzowie Wlkp.- Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

43. Realizacja programu "Piramida" dot. zjawiska przemocy rówieśniczej. 

,_,.-, 
ot 



44. Lekcje BRD - bezpieczeństwo uczniów poruszających się na rowerach l pieszo po ulicach i drogach. 

~5. Lekcje wychowawcze i-lekcje informatyki nl bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego korzystania z inlemetu, 

46. Lekcje wychowawcze nl "Zachowania się podczas imprez masowych" korzystanie z petard, fajerwerków oraz nl "Przynoszenia 
na teren szkÓły narzędzi zagratających bezpieczeństwu innych {narzędzi ostrych, 19twc~fr1ych, gazu lzawiacego, noty). 

47. Zorganizowanie Szkolnych Kampanii Edukacyjno- Informacyjnych - "Papierosy kradną mlodość l zdrowie". 

48. Szkolenie mkldzieży w związku z bezpieczeństwem i higiena pracy na zajeciach praktycznych. 

49. Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych nowo przyjętych pracowników. 

50. Spotkanie uczniów z doradca zawodowym na temat wykluczenia spolecznego. 

51. Badanie stanu wiedy uczniów klas l na temat zagrożeń, przemocy l uzależnień (ankieta). 

52 .. Profilaktyka wśród uczniów zaburzeń emocjonalnych l walka ze stresem. 

53. Udział uczniów w programie "Przeciwdziałanie tr..ndlowlludżmi" realizowanym przez KMP w Gorzowie Wlkp. 

54. Udział uczniów uczniów w "Treningu asertywności" realizowanym przez ZPPP w Gorzowie Wlkp, 

55. Udział uczńiów w programie 'Skuteczne metody walki ze stre$em" realizowanym przez ZPPP w Gorzowie Wlkp. 
56. Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii. 

57. Współpraca ze Społeczrwm Inspektorem Pra.;y i specjalis1~ ds. BHP w szkole. 

58. Organizacja światowego Dnia Zdrowia we współpracy z SANEPID, WOMP, Medycznym Studium Zzawodowym. 
59. Upowszechnianie i wdratanie procedury "Niebieska Karta'. 

60, Przeprowadzenie próbnych ewakuacji zgodnie z harmonogramen Wydziału Kryzysowego UM w Gorzowie Wlkp. 

61. Dbanie o przestrzeganie szkoi11Y_ch procedur postępowania w sytuacjach kryzysowaych. 



62. W ramach działań Koła Ekologicznego udział w międzyszkolnym konkursie w zbiórce mateńałów wtórnych i elektrosmiecl - "El<o 
luubuskie", "Pies przyjacielem człowieka", "Elka-kropelka", opracowano "Dekaloo Ekologiczny Ucznia". 

63. W ramach d:zia!ałnoścl Szkolnego Kola PTIK uczestnictwo w comiesięcznych rajdach, zdoby.v~o odznaki PTIK, 
l popularyzowano region tubusl<i. 

64. Kolo PCK - propagowanie zdrowego stylu życia, zbiórka na pomoc świateczną dla ubogich. 

65. Zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych nt. bezpiecznych zachowań podczas treningów, zawodów f obozów 
sportowych oraz korzystania ze sprzętu sportowego. 

66. Zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw międzylekcyjnych. 

67. Wzmożenie nadzoru nad zachowaniami uczniów w stołówce szkolneJ podczas spożywania posiłków. 
68. Utrzymywanie aktywnej współpracy z rodzicami uczniów -zebrania z rodzicami, spotkania ind}'l'liduałne i telefoniczne. porady, 
konsultacje pedagodizacja rodzicOw uczniów klas pierwSZ'JCh. 

69. Sprzątanie świata - uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska naturalnego. 

70. Dostarczenie infonmacji o sposobach prawldłovlego zachowania się na W'JPadek zagrożeń: pogadanki na lekcjach 
vtycho..,Jawczych w gimnazjum sportovtym, liceum. technikum. 

71 . Lekcje z zakresu działań profilaktycznych w obszarze cyberprzemocy 

72. Konkurs z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla szkół pnadgimnazjalnych organizowany przez IV LO oraz WORD. 

73. Promowanie ź:ycia wolnego od nałogów: tematyka podejmowana na lekcjach wychovr.rl'lr:zych. 



- ---------------------------------

Szkoły podstawowe l 
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 201S gimnazja 

Szkoły podstawowe i gimnazja 1. Spotkania organizowane w klasach z przedstawicielem Policji. 
2. Pogadanki nauczycieli o bezpieczeństwie. 

3. Cykl szkoleń dla uczniów "Uczymy ratować ludzkie :tycie". 
4. Organizacja zajęć Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. 
5. Warsztaty na temat "Jak zagospodarować swój wolny czas". 
6. "Bezpieczna droga do szkoły"- działania dzielnicowego - kl.l -111. 
7. Praca w zespole inte llnarnvm "Niebieska karta". 

B. Testy wiedzy o bezpieczeństwie w ramachprogramu prewencyjnego"Lupo"-kl. V- VI. 
9. Współpraca z kuratorem zawodowym i społecznym. 
10. Udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa na drodze 

11. Warszatvt: "POZI\AJEMY SIĘ WZAJEM)ITE, CO WIEMY O SOBIE?" 
12. Wyjścia klas młodszych w celu pokazania ruchu uficznego na skrzyżowaniach . 
13. Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerowa - erek ty: uczniowie posiadają karty rowerowe i umiejętność jazdy na 
rowerze. 

14. Przeciwdzielania zagrożeniu zdrowia i życia: " Bezpieczna Droga do Szkoły, Bezpieczne Wakacje z Lupo, Bezpieczne Ferie"-
1vspó!praca policji, udział uczniów w zdobywa n lu karty rowerowej . 

15. Realizacja programu "ABC dobrego wychowania" - konkursy lematyczne oraz tworzenie regulaminów dol be:zpieczeńst.va. 
16. Udział uczniów, nauczycietli pracowników w próbnych ewakuacjach. 

17. R a kampanii "Przeciw pijanym kierowoom"- brasrury Informacyjne dta rodziców uczniów. 
18. Przeciwd:zialanie agresji i przemocy - pogadanki, lekcje wychowawcze. 
19. Wprowadzenie skrzynki zaufania oraz pudełek zauiania \ 't klasie. 

20. Promocja numeru 112- gazetka szkolna, komunikat w radlowę:l:!e. 

21. Ud:zial w seminarium "Zagrożenia \'i internacie- jak edukov.rać d:zieci i młod:zież". 

22. Udział w konkursach pla.slycznych nl bezpieczeństwa. 

23. Spotkania z ratownikiem medycznym. 

24. Przeprowadzenie warsztatów z psychologiem o przeciwdziałaniu przemocy. 



25. Przeprowadzenie ankiet wśród wychowawców w celu zdiagnozolivania sytuacji uczniów w szkole. 

26. Współpraca z G C PR. Sądem, kuratorami oraz Pogotowiem Opiekuńczym. 

27. Interwencje pedagoga i psychologa w sytuacjach kryzysovvych. 
28. Zainstalowanie monitoringu w szkole i na zewna_trz budynku. 

29. Warsztaty dla ucznićw . Rozwiązywanie konfliktów klasowych". 

30. Udzial w programie profilaktYcznym • Przyjaciele Zippiego". 

31. Pogadanki z pielęgniarką szkolną na temat szkodliwości palenia papierosów, zapobiegania chorobom i uzaletnieniom. 

32. Sporządzanie gazetek tematycznych o bezpieczeństwie w gabinetach klasowych i na korytarzach. 
. 

33. Przeprowadzenie dla uczniów objętych opieką świeU!cową cyklu zajęć dol. Bezpieczeństwa. 

34. Organizacja apeli promujacvch wzorowe zachowanie, eliminowanie zjawiska kradzieży z udziałem policji. 
35. Organizacja kącika prawnego, w którym dostarczane są dla dzieci informacje dotyczące prawnych aspektów niewłaściwego 
zachowania się. 

35. Zastosowanie form relaksacv]nych dla uczniów, którzynie radzą sobie z emocjami. 
37. Dzialalność Szkolnej Komisji Opiekuńczo- Wychowawczej. 
38. Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni. 
39. Udział młodziety w zajęciach specjalistycznych w edukacji ratowniczej. 
40. Warsztaty asertywności. 

41. Szkoła wzięła udział w projekcie "Archipelag Skarbów - nawigacja ku marzeniom"- profilaktyka i promocja zdrowia 
psychicznego, projekt zorganizowano we współracy z Wydziałem Spraw Społecznych UM Gorzowa Wlkp. W projekcie 
uczestniczyli ucz.nio\·,~e gimnazjum, rodzice i nauczyciele. 

42. Nauczyciele i pedagodzy uczestniczyli w szkoleniach: "Zagrozenla w Internecie -jak edukować dzieci i mlodtiet', " Nowe 
zjawiska, nm•te zagrożenia i sposoby reagowania", "Wojewódzkie forum na rzecz bezpieczeństwa w szkole - wzmocnienie 
systemu wspófpracy Policji z placówkami oświatowymi". 

43. Nauczyciele pełnia dyżury na korjlarz.ach szkoły przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych. 



44. Szkoły współpracowały z Sanepidem (konkursy,informacje do!. profilaktyki chorób, promocja zdrowia), Oddziałem 
Terenowym Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanil w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej T erapil 
Monar-warszlaly w klasach GM i SP. 
45. Współpraca z Polskim Tov~arzystwem Zapobiegania Narkomanii -warsztaty z pronlaktyki zagroteń uzateznieniem od 
Internetu. 

46 .• Nie taki prąd straszn)"'- udział uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ogólnopolskim programie pod patronatem ENEL 

47. Pokazy raiDYmielwa medycznego, udzielanie pierwszej pomocy w naglych wypadkach. 

48. Warsztaty dla uczniów klas VI oraz 11 gimnazjum pt.: "Rozwi<lzywanie konfllktow w klasie". 

49. Realizacfa programu "Kibic na szóstkę". 

50. Realizacja warsziatów "Jak radzić sobie ze złościa". 

51. Analizy wypadkowości w szkole. 

52. Bieżą:;a analiza zapisów monitoringu szkolnego. 

53. Warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień od telefonów komórkowych, komputera i Internetu 

54. Realizacja programów własnych: ,Poradzę sobie" ukierunkowany na rozwijanie umiejętności radzenia sobie w rótnych 
sytuacjach, ,Dobry i zły dotyk' ukierunkowany na zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu. 



Przedszkola Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2016 

Przedszkola Miejskie 1. Realizada zadań ~a mu Wychowawczego l Profilaktycznego. 

2. U cizia/ w prelekciach, zabawacłl edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa z udzla!em sluZb mundwowych. 

3.Udzial w konkursie w ramach projektu rzadoweQO "Bezpieczna i p a szkoła" 

4. Realizacja projektu "Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego" - propagowanie wśród dzieci l dorosłych bezpiecznych 
zachowań na drodze, szacunku dla przepisów drogowych. 
5. Uclzial dzieci l rodziców w Akq1 Miś • Nie bij mnie, kochaj mnie". 
6 Realizacja projektu "Akadem1a przedszkola.'<a". Szerzente bezp:ecznych postaw 1 zachowań na drodze, w domu 1 na 
jWak&Gach. 
7. Udział w prolekcle edu "Nie laki prąd straszny" - grupa Enea 
8. Udział w konkursach promujących zdrowie i bezpieczny styl życia. 

9. Dokonywanie przeglądów, konserwacji urządzeń, analiza sianu bezpieczeństwa. 

1 O. Udział w Tumleju Wiedzy o Bezpieczeńsiv.~e "Bezpieczna zeróvtka" 

11.Pogadankl z policjantami dolycz<tce: bezpiecznych zachowań; utrwalanie numerów alarmowych- eunooejski numer 112. 
12. Spotkania ze strata miejską. 
13. Spotkanie ze strażakiem. 
14. Nauka przechodzenia przez jezdnie z policjantem. 

15. Wycieczka do Komendy Miejskiej na "Dni otwarte• • zwiedzanie Komendy oraz zapoznanie ale z prac<~ policjanta. 
16 Wycieczki do lasu - prezenla~ bezpiecznych zachowań w lesie. 
17. Przygotowanie do bezpiecznych wakacji (pogadanki. inscenizacje i ltP ). 

1 8.Udzlał w konkursie BEZPIECZNE DZIECKO- BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE. 
19. Realizacja programu: ABC ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA. 
20. Akcja antynikotynowa "Mamo, tato nie pa1· 
21 Lekcje edukacyjne Autochodzik. 
22. RealizaCia DrOOramu "Zielona szkoła - zielone przedszkole•. 

23. Pogadanka "Bezpieczne zachowania wobec zwierząr - stowarzyszeme Anakonda. 



24. Przeprowadzanie ewakuacji dzieci podczas alarmów miejskich. 

25. P~skanie od WORD-u w Gorzowie wtkp. czapeczek i kamizelek odblaskowych dla dzieci na wyjazdy l wycieczki 
pn;eds:zkołne dla zape\•mienia bezpieczelistwa dzieciom. 
Uś...,iadomlenie dzieci o konieczności ich noszenia. 

26. Naprawa spn;ętu terenowego na placu zabaw- wymiana części drevmianych, uszKodZonych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom. 
27. Udzlll w Europejsldm Omu Przywracania Czynności Serca. 

28. Realizacja programu Szkoła Promu]®a Zdrowie l programu Przedszkole Przyjazne Zywfenlu l Aktywności Fizycznej. 
29. Reallzacla programu ''Pan bateryjka'' 
30 Szl<ołen!a pracowników w dzied.zJnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

31. Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pot. Przegląd warunków pracy przez służbę BHP. 
32. Kontrola obiektów na~ch do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z tych obiektów 

33. Cykliczne spotkania l pogadanki dla dzieci nt bezpieczeństwa l pierwszej pomocy przedmedycznej m. in. 'Europejski dzień 
baz samochodu" Zapraszanie specjalistów lj.: ratownik medyczny, pracownik PCK, technik analityki medycznej, pracownicy 
straży pożarna], miejskiej oraz po!icji. 

34. Realizacja programów: ''Mamo, tato wolę wodę" (zdrowe ty\•lienie}; "Akademia Aquafresh" (higiena jamy ustnej); 'Szkoła 
promująca zdrowfe'; "Czyste powietrze wokół nas'. 
35. Dogoterapla. 
36. Działalność SIP. 
37. Stosowanie Procedury postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakatne). chorób pochodzenia pasożytniczego oraz 
WSUNicy l świerzbu. 
38. Wykonywanie zadań w zakresie OC. 

Efektami przedstawionych działań na wszystkich szczeblach edukacyjnych jest wzrost świadomości dzieci l młodzieży na temat 
zachowań ryzykownych, chorób nowotworowych, cywilizacyjnych. Dzieci młodsze nabyły wiedzę z zakresu właściwego zachowania się 
na drodze, a starsze oraz młodzież z zakresu udzielania pomocy przedmedyczne J. Przeprowadzane próby ewakuacji służą usprawnieniu 
przebiegu hipotetycznej ewakuacji, zapobieganiu przeJawOm paniki, zwiększeniu dyscypliny 
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Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych 
w okresie 01.01.2016r. - 30.12.2016r. 

Dział 600, rozdział 60004 § 6050 
SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO 
Budżet : 2.450.000,00zł. Wykonanie : 698.179,50 zł. 
Projektant : SAFEGE Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. 
Jerozolimskie 134 ( dot. dokumentacji na ul. Sikorskiego ) 
Nadzór autorski : SAFEGE Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. 
Jerozolimskie 134 
Projektant : PROGREG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie30-414, ul. Drzymały 7C 
(dat. dokumentacji ul. Walczaka) 
Nadzór autorski : PROGREG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie30-414, ul. Drzymały 
7C 
Projektant : EKOVERT tukasz Szkudlarek, ul. $redzka 39/lok. 1, 54-001 Wrocław 
Wykonawca : Collect Consulting S.A UL. Rolna 14, 40-555 Katowice 
Projektant : Januszem Siemdaj przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "PRO TEL" z siedzibą w Gorzowie 
przy ul. Chodkiewicza 16a/3. 

Miasto podpisało umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic 
Sikorskiego: od ul. Dworcowej do ul. Cichońskiego (SAFEGE) i ul. Walczaka: od 
stacji Shell do ul. Dowgielewiczowej (PROGREG). 
Poniesiony wydatek w wysokości: 
- 130.072,50 zł. dotyczył zapłaty za wykonanie koncepcji przebudowy ul. Sikorskiego. 
Koncepcja zawierała dwa warianty przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. 
Sikorskiego, z Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Orląt Lwowskich (rondo/skrzyżowanie 
tradycyjne) oraz dwa warianty zamknięcia dla ruchu samochodowego ul. Sikorskiego 
(1 . na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Pionierów, 2. na odcinku od ul. Chrobrego do 
ul. Cichońskiego). 

- 140.000,00 zł za wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy torowiska ul. 
Walczaka. 
Zlecono także wykonanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zawieraj ącej w szczególności kartę informacyjną 

planowanego przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Poniesiony wydatek w tym zakresie wynosi: 50 000,00 zł. 

W dniu 06-06-2016r. Miasto Gorzów Wlkp. wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w 
Gorzowie Wlkp. wspólnie podpisało umowę na opracowanie studium wykonalności 
wraz z analizą kosztów i korzyści (zgodnie z Niebieską Księgą Jaspers Sektor 
Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach) i wyciągiem wraz z 
załącznikami dla projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w 
Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy l infrastruktura techniczna." Opracowanie 
komputerowego modelu ruchu dla miasta Gorzowa Wlkp., wielobran:żowej koncepcji 



programowo - przestrzennej dla budowy nowych tras tramwajowych w mieście oraz 
opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa systemu monrtoringu 
i systemu informacji pasaże rskiej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej i 
teletechnicznej (światłowodowej ). 

Odstąpiono od umowy w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu 
monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wraz z przyłączeniem do sieci 
energetycznej i teletechnicznej (światłowodowej). 
W roku 2016r. poniesiono wydatek za pozostałą część zlecenia (studium 
wykonalności, model ruchu, koncepcję nowej linii tramwajowej) w wysokości: 

341.940,00zł. W miesiącu sierpniu 2016 r. podpisano także zlecenie na wykonanie 
projektu kanalizacji teletechnicznej w ul. Fabrycznej, Towarowej, Walczaka, 
Warszawskiej, Cichońskiego i Szarych Szeregów. Całkowity wydatek z nim związany 
w wysokości 14.637zł. poniesiono w grudniu 2016 r. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY PODMIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD 
RONDA SYBIRAKÓW DO GRANIC MIASTA . 
Budżet: 138.434zł. Wykonanie: 138.434 zł. 

Środki wydatkowane w 2016r. dotyczyły zapłaty odszkodowania za nieruchomość 
obejmująca działkę gruntu o nr% zlokalizowanej przy ul. Podmiejsl<iej, przeznaczone 
na drogę publiczną na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 60.943zł. oraz na rzecz 
Zakładu Włókien Chemicznych .Stilon'' S.A. W Gorzowie Wlkp. na kwotę 77.491zł. 
Płatności dokonano na podstawie wydanej decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 
18-12-2015r. o sygnaturze GN-1.7570.64.2012.AChr. orzekającej odszkodowanie za 
prawo własności i użytkowania wieczystego gruntu . 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
Przebudowa ul. Kobylogórskiej -11 etap. 
Budżet: 50.532,00zł. Wykonanie: 24.603,46 
zł. 

Projektant Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Spółka Jawna, ul. Wrocławska 
5A, 65-427 Zielona Góra. 
Kosztorysant : .,KOSZTORYSOWANIE Dorota Thiemann• , Wawrów 188, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki w 2016r. dotyczyły zapłaty za aktualizację kosztorysu oraz za 
dokumentację projektową kompleksowej przebudowy odcinka ul. Kobylogórskiej od 
ul. Krótkiej do ul. Koniawskiej, z wyłączeniem łączn ika i ronda. Zadanie na 201 7r. 
otrzymało dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Realizacja zadania w 2017r. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY MARCINKOWSKIEGO OD UL. MYŚLIBORSKlEJ DO 
ULICY MATEJKI. 
Budżet : 50.000,00zł. Wykonanie : 0,00 zł. 

Zadanie nie zrealizowane, nie poniesiono wydatków. 
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Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSTOWYCH W UL BOROWSKIEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWA DROGI OD UL. DĄBROWSKIEGO DO UL. WYSZYŃSKEIGO. 
Budżet : 5.309.000,00zł. Wykonanie : 3.099.085,44 
zł. 
Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkawsklego 7d/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Pracownia Projektowa "Most" S.A. 
Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Włkp. 

Wykonawca: BALZOLA Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła 11, 00-124 Warszawa 
Wykonawca : Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych Jerzy Połomski, Os. 
Zielona Kotlina 7, 66-400 Gorzów Włkp. 

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa przyznało decyzją Ministra Finansów nr 
ST4.4751.17.2016/288 z dnia 20-05-2016r. Zakres prac obejmował rozbiórkę oraz 
budowę nowych konstrukcji dwóch obiektów mostowych na rzece Kładawce wraz z 
rozbudową ul. Borowskiego na odcinkach pomiędzy tymi obiektami oraz od tych 
obiektów do najbliższych skrzyżowań, tj . skrzyżowanie ul. Borowskiego z ul. 
Wyszyńskiego oraz skrzyżowanie ul. Borowskiego z ul. Dąbrowskiego wraz z 
wykonaniem chodników do ul. Kosynierów Gdyńskich. Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 151 na odcinku 249,78m z budową nawierzchni bitumicznej na 
nowej podbudowie ograniczonej krawężnikami kamiennymi. Przebudowane zostały 
istniejące zjazdy do posesji, wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i 
pionowe. Budowa nowej kanalizacji deszczowej w ul. Borowskiego na odcinku 
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego z nowym zrzutem do rzeki Kładawki 
oraz przebudowę kanału na odcinku od ul. Dąbrowskiego do rzeki Kłodawki. 
Zdemontowano stare i wybudowano nowe oświetlenie drogowe typu LED wraz z 
budową przyłącza energetycznego. Renowacja kanału sanitamego za pomocą 
rękawa termoutwardzalnego - usuniecie kolizji z siecią wodociągową. gazową. 
energetyczna i telekomunikacyjną. Wycinka drzew oraz zagospodarowanie zieleni w 
tym nasadzenie drzew. Miasto wybrało wykonawcę robót budowlanych poprzez 
postępowanie przetargowe oraz podpisało umowę na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego. 
Płanowany termin zakończenia robót budowlanych 31-03-2016r. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY 
FABRYCZNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ TOWAROWĄ DO RONDA 
ŚWIĘTEGO JERZEGO. 
Budżet : 5.700.000zł. Wykonanie : 
5.237.162,00zł. 

Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkawsklego 7D/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór autorski : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkawsklego 
70/6, 66-400 Gorzów Wlkp. 
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Nadzór Inwestorski : Komplet lnwest Sp. z o.o. Sp. k. , Al. 11 -go Listopada 91 K, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX SA, ul. 
Turkusowa 26, 70-778 Szczecin 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "ZNKBUD" G. Dalidowski, 
W. Paduch, M. Górko S.J., UL. Mieszka l 7, 66-400 GorzówWikp. 

Poniesione wydatki w 2016r. dotyczył zapłaty za dokumentację projektową, za 
wycinkę drzew wzdłuż ul. Towarowej i ul. Fabrycznej oraz za przyłącze 

energetyczne zgodnie z umową z ENEA Operator. W dniu 13 maja Miasto podpisało 
umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego 
BUDOM EX SA Przebudową zostały: ul. Towarowa (droga powiatowa nr 2543F) na 
całej jej długości, (gdzie łączy się bezpośrednio z ul. Śląską -droga powiatowa 
2541 F) 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 równ ież z 
d rogą powiatową 2545F - ul. Wawrzyniaka. W ramach inwestycji przebudowana 
została droga o długości 841 ,64m i szerokości 7,0 m, ok. 1800 m chodników o 
szerokości 2-2,5m po obu stronach drogi, wykonana została ścieżka rowerowa na 
całej długości, przebudowano 28 zjazdów, 4 zatoki autobusowe, wykonano nowe 
oświetlenie na całej długości ulic, kanalizacja deszczowa z przyłączami, 

przepompownią i separatorem, 33 miejsca postojowe w tym 1 miejsce dla osób 
niepelnosprawnych. Całkowity koszt robót budowlanych wyn iósł: 4 918 350,11 zł. 

Inwestycja została dofinansowana w kwocie 2 351 674,00zł w ramach rządowego 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Zadanie zostało zakończone 29.12.2016r. 

Dział 600, rozdział 60015 & 6050 
PRZEBUDOWA UL. GWIAZDZISTEJ. 
Budżet: 50.000zł. Wykonanie : 34.440,00 zł. 
Projektant: V-LIGHT TRAFFIG S.C. Łukasz Stachowiak l Tomasz Leśnicki, ul. 
Pozna11ska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: V-LIGHT TRAFFIG S. C. Łukasz Stachowiak l Tomasz Leśnicki , ul. 
Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonaną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu 
realizacji oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót w 
p rzyszłym roku. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę istniejącego 
odcinka ulicy Gwiaździstej o długości 426mb, na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. 
Słonecznej wraz z przebudową istn iejących zjazdów, chodników oraz miejsc 
postojowych. 
Planowana realizacja inwestycji w 2018 roku. 
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Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA UUCY KOSTRZYŃSKIEJ . 
Budżet: 1.050 .000zł. Wykonanie : 367.542, 38zł. 

Projektant : Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. , ul. Prusa 9, 
50-319 Wrocław 
Projektant : EKOVERT Łukasz Szkud la rek, ul. Średzka 39/lok. 1, 54-001 Wrocław 
Projektant : Fineo Sp. z o o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia 
Projektant : Pracownia Projektowa ,.Most" Marta Wiodarczak Tomasz Świderski Sp. 
J., Wargowo 88, 64-605 Wargowo 

W 2016 roku zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Kostrzyriskiej i 
uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające realizację zadania. Zakres planowanej 
przebudowy dotyczy przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 3km, od 
Placu Słonecznego do węzła S3 i obejmuje: 

- wzmocnienie i poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 7,00 m, 
- przebudowę skrzyżowania ulic Kostrzyńska- Dobra-Warzywna, 

przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z pętlą przy 
ul. Warzywnej, 

- przebudowę trakcji tramwajowej, 
przebudowę peronów i przystanków tramwajowych, 

- budowę nowego wiaduktu drogowego nad l inią kolejową nr 203 Tczew.-Kostrzyn 
oraz nr 41 5 łącząca stację Gorzów wlkp. ze stacją Myśl ibórz, 
budowę chodników, 

- budowę ścieżek rowerowych, 
- budowę zatok autobusowych, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty, 
- nasadzenie zieleni wraz z urządzeniem nowych trawników, 

budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wraz doświetleniem na 
przejściach dla pieszych. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałan ie 5.1.2 
Transport drogowy - ZIT Gorzów W lkp. na zakres dotyczący przebudowy drogi wraz z 
infrastruktu rą oraz budowy wiaduktll. Planowane jest współfinansowan ie w zakresie 
torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach, Działanie 6. 1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w 
miastach. 
Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej Miasto na początku 2017 roku 
przygotuje dokumentację przetargową na wybór Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót. 
W 2016 roku opracowano program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy ulicy 
Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 670m, od węzła S3 do granic miasta. Zakres 
pr.cebudowy obejmuje: 

- przebudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej, 

- przebudowę skrzyżowania z ul. Dolną- skrzyżowanie zwykłe, 
- budowę odwodnienia, 
·. budowę oświetlenia drogowego w systemie Ied, 
- przebudowę przepustów, 
- budowę chodnika, 
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- budowę ścieżki rowerowej, 
- budowę zatok autobusowych, 
- przebudowę zjazdów, 

budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, 
- przebudoV;'ę infrastruktury technicznej, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
- montaż wiat przystankowych, 
- budowa elementów BRD, 
- dostosowanie ulicy do potrzeb osób niepełnosprawnych, niewidomych. 
- zagospodarowanie zieleni, 
- dowiązanie się do budowanego węzła S3 w zakresie jezdni oraz chodnika i ścieżki 

rowerowej. 
W 2016 roku wydatkowane środki stanowią rozliczenie z projektantami za wykonane 
projekty wykonawcze, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz zapłatę za wykonanie Karty 
Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTU DR NR 22 W GORZOWIE WLKP. 
NA ODCINKU OD RONDA SYBIRAKÓW DO GRANIC MIASTA. 
Budżet: 200.000zł. Wykonanie: 199.777zł. 
Projektant:. FINEO Sp. z o.o. , ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia 
Projektant: EKOVERT Łukasz Szkudlarek, ul. średzka 39/lok.1, 54-001 Wrocław 
Projektant: Artur Fojud, ul. Tulecka 18, 63-004 Gowarzewo 
Projektant: Doradztwo - Usługi Marek żuk, ul. Słowiańska 1 , 64-920 Piła 
Wykonawca: Balzola Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła 111 2, 00-124 Warszawa 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za: 
- Kartę Informacyjną Planowanego Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach ; 
- koncepcję p rogramowo-przestrzenną, Informację do wniosku aplikacyjnego, 
program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności, model ruchu oraz audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego . 
W marcu przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę w wysokości 30 000 zł 
z Ekovert Łukasz Szkudłarek na wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 
wraz z uzyskaniem decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej 
modernizacji drogi krajowej DK 22. 
FINEO Sp. z o.o. w kwietniu br. zakończył wykonywanie dokumentacji dotyczącej 
modernizacji drogi krajowej nr DK 22 na odcinku o długości ok. 3,6 km 
na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta. Planowana modernizacja dotyczy 
ulic usytuowanych w ciągu drogi krajowej tj. ulicy Walczaka, ulicy Bierzarina oraz 
ulicy Łukasińskiego. W ramach umowy projektant wykonał m.in. Koncepcję 
programowo-przestrzenną, Program Funkcjonalno Użytkowy, Studium 
Wykonalności, Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W październiku zostało 
zlecone opracowanie dokumentacji przetargowej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówień (SIWZ) na pełnienie funkcji I nżyn iera Kontraktu dla modernizacji krajowej 
DK 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta o 
długości ok. 3,7 km. Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla dróg krajowych w 
granicach administracyjnych miast. Na podstawie wykonanego PFU Miasto w 
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kwietniu ogłosiło przetarg ograniczony na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj 
i wybuduj." Planowane rozstrzygniecie postępowania przetargowego -po uzyskaniu 
pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. WALCZAKA NA ODCINKU OD UL. PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z 
RONDEM W UL. JAGIEŁŁY l WŁĄCZENIEM W UL. WARSZAWSKĄ. 
Budżet: 8.932.799zł. Wykonanie: 3.124.879,63zł. 

Nadzór autorski : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkawsklego 
7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkawsklego 7D/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Projektant : TRIAKTRISA Robert Paciorek, ul. Mieszka l 39 LOK. 46, 66-400 
Gorzów Wlkp. 
Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST S.A., 
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 
Wykonawca: Taumer Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków 

Na podstawie opracowanych w 2016r. dokumentacji projektowych Miasto 
przeprowadziło przetargi nieograniczone i podpisało umowy z wykonawcą robót i 
nadzoru inwestorskiego dla przebudowy ulicy Walczaka. Umowny termin 
przebudowy ulicy Walczaka przewidziany na 30.11.2016r. nie został przez 
Wykonawcę dotrzymany: 

- z uwagi na liczne niezinwentaryzowane kolizje z sieciami uzbrojenia 
podziemnego tj . z siecią gazową polożoną na nienormatywnej głębokości, 
kablami elektrycznymi i teletechnicznymi wstrzymujące realizację robót do 
czasu opracowania odrębnych rozwiązań projektowych uzgodnionych z 
wszystkimi gestorami sieci, 

- odkryte na ul. Jagiełły i ul. Walczaka pochówki ze szkieletami ludzkimi 
wstrzymujące roboty związane z układaniem wodociągu i kanalizacji 
deszczowej na okres zakończenia ratunkowych prac archeologicznych, 

- konieczność wykonania izolacji przejścia podziemnego, w wyniku 
stwierdzonego przecieku. 

Do końca roku na ul. Walczaka rozebrano istniejąca nawierzchnię jezdni, wykonano 
gazociąg, przepusty teletechniczne oraz ułożono 70% wodociągu z rur żeliwnych, 
obniżono ok. 1OOm istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Walczaka 
celem możliwości kontynuowania robót w korycie drogi. 
Z uwagi na zaistnienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego , skutkujących niewykonaniem przez Wykonawcę zakresu robót 
przewidzianych w ramach w/w zadań , Miasto w dniu 28.12.2016r. podpisało aneks 
przedłużający termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 15 marca 2017r. 
Poniesione w 2016r. wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji 
projektowej, roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
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BUDOWA DRUGIEJ JEZDNI ULICY MYŚLIBORSKIEJ. 
Budżet : 150 .000zł. Wy.konanie :137.760 
zł. 
Projektant : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .FAWAL "Filip Walczak. ul. 
Kobylogórska 16 A, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wydatki poniesione zostały za opracowanie dokumentacji, w tym koncepcji 
projektowej budowy drugiej jezdni ulicy Myśliborskiej, pełno-branżowego projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY GORZOWA WLKP. 
Budżet: 100.000zł. Wykonanie : 0,00 zł. 

Zadanie nie zrealizowane, nie poniesiono wydatków. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
BUDOWA UL. SZARYCH SZEREGÓW. 
Budżet : 948.500zł. Wykonanie : 
932.577 ,52zł. 

Projektant : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków 

Poniesione wydatki w 2016r. dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową. W dniu 
21 czerwca Miasto podpisało umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o., na roboty 
budowlane na kwotę brutto - 896.084,04zł. Zakres prac obejmowal przebudowę ul. 
Szarych Szeregów (droga powiatowa nr 2539F) na odcinku ok.265 m od 
skrzyżowania z ul. Kombatantów do skr.zytawania z ul. Walczaka. Funkcję nadzoru 
inwestorskiego pełniła firma PW . F AWAL "Filip Walczak. 
W ramach zadania wykonano m.in. : 

• wykonanie warstwy ścieralnej 
• wykonanie warstwy ścieralnej - ścieżka rowerowa 
• wykonanie warstwy wiążącej 
• wykonanie warstwy podbudowy 
• skroplenie warstw bitumicznych 
• frezowanie nawierzchni 
• ustawienie krawężników 
• ustawienie obrzeży 
• humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 

m z 
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
• wykonanie nawierzchni z płyt ostrzegawczych 
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- ok. 2 248,00 m2 

- ok. 543,00 m2 

• ok. 2 056,00 m2 

- ok. 2 176,00 m2 

- ok. 4 304,00 m2 

• ok. 2 339,00 m2 

- ok.1 022,00 m 
- ok. 818,00 m 

- ok.1 864,00 

- ok. 1 762,00 m2 



w kolorze żółtym z uwypukleniem - ok. 
• wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP - ok. 
• wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu 

ulicy Szarych Szeregów - ok. 
m 
Termin zakończenia inwestycji 7.11.2016 r. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
EKRAN AKUSTYCZNY PRZV UL WYSZVŃSKIEGO. 

6,00 m?. 
23,00 m 

204,00 

Budżet: 210.500zł. Wykonanie : 
171.386,07zł. 
Projektant : VIA POLONIA S.A., UL. Bystra 7, 61-366 Pozna1i 
Nadzór Autorski :VIA POLONIA S.A., UL. Bystra 7, 61-366 Poznań 
Wykonawca: EkranyMarkStal Sp. z o.o., ul. Terespolska 8, 08-106 Zbuczyn 

Poniesione wydatki dotyczyły badania hałasu, opracowania dokumentacji projektowej 
oraz za roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano ekran akustyczny na 
odcinku ok. 23m o wysokości 4 m (l etap). Wykonany ekran składa się z słupów 
stalowych posadowionych na fundamentach żelbetowych którego wypalnienie 
stanowią płyty betonowe zbrojone z okładziną dźwiękochłonną. Roboty zostały 
zakończone i odebrane 16.12.2016r. W dniu 09.12.2016r. podpisano umowę na 
roboty uzupełniające (etap 11 zadania) przewidujący wykonanie dalszej części ekranu 
długości około 15 m, które to prace zostaną odebrane w 2017 r. Zadanie realizowane 
z budżetu obywatelskiego. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA. 
Budżet: 1.408.201 ,00zł. Wykonanie 
:1 .179.336,51zł. 

Wykonawca ; EUROVIA POLSKA S.A. , ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie , p-ta 
55-040 Kobierz.yce 

Poniesione wydatki dotyczyły prac budowlanych. W ramach zadania wykonano 
przebudowę na odcinku ok. 935m Alei Konstytucji 3 Maja (dwie jezdnie) od 
skrzyżowania z ul. Boh. Warszawy do skrzyżowania z ul. Sportową. 
Zakres prac obejmował: 
warstwę ścieralną 
warstwę wiążącej 

skropiono warstwy bitumiczne 
sfrezowano nawierzchnie 
ustawiono krawężniki 
zdjęto warstwę urodzajną 
za humuscwano tereny zielone z obsianiem trawą 
wykonano nawierzchnie betonową 
wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
wykonano regulacje studni, wpustów, zaworów 
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- ok. 13 563,00 m2 
- ok. 13 322,00 m2 
- ok. 13 563,00 m2 
- ok. 13 563,00 m2 
- ok. 1 527,00 m 
- ok. 374,00 m3 
ok. 1 868,00 m2 
- ok. 85,00 m2 

- ok. 306,00 m2 
- 90 sztuk 
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Roboty zostały zakończone w terminie, droga została oddana do eksploatacji w dniu 
20.10.2016 r. 

Dział 600. rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA UL.WARSZAWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PARKOWEJ DO UL 
UROCZEJ. 
Budżet : 740.000zł. Wykonanie: 640.078,50 
zł. 
Prolektani : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : lnfrakom Kościao Sp. z o.o. , ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 
Kościao 

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 
11.08.2016r. po przeprowadzeniu prac przetargowych podpisano umowę z 
wykonawcą na realizację w/w inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę 
ul. Warszawskiej na odcinku ok. 240 m od skrzyżowania z ul. Parkową do 
skrzyżowan i a z ul. Uroczą. 
Zakres prac: 
wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego - ok. 1 882,00 m2 
wy.konano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego - ok. 1 882,00 m2 
wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z bet. asf. - ok. 1 846,00 m2 
wykonano warstwę podbudowy kruszywa 0/31,5 - ok. 2 173,00 m2 
wykonano warstwę stabilizacji C 1,5/2,0 - ok. 2 241,00 m2 
wykonano koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - ok. 2 241,00 m2 
ustawiono krawężniki - ok. 326,00 m 
ustawiono obrzeża - ok. 206,00 m 
za humuscwano tereny zielone z obsianiem trawą - ok. 380,00 m2 
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - ok. 842,00 m2 
wykonano kanalizację deszczowej z rur GRP - ok. 107,00 m 
wykonano studnie kanalizacji deszczowej z osadnikiem - 8 sztuk 
wykonano wpusty deszczowe - 8 sztuk 
Roboty zostały zakończone 16. 11.2016r., droga została oddana do eksploatacji w 
dniu 09.12.2016r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. JUNACKIEJ W GORZOWIE WLKP. - 11 ETAP. 
Budżet: 120 .000zł. Wykonanie :114.947,02 
zł. 

~konawca : Usługi Sprzętowo- Transportowe Karol Wiącek, ul. Klonowa 8, 66-500 
Strzelce Krajeńskie 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za realizację przebudowy drogi gminnej. 
Mechanicznie wyprofilowano istniejącą nawierzchnię z kruszywa na odcinku 1611m 
oraz wykonano warstwę ścieralna o gr. 5 cm., uzupełniono pobocza na odcinku około 
300m. Zadanie zakończono w terminie i oddano do eksploatacji. 
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Dział 600, rozd;ział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA STUDNI W ULICY GRABSKIEGO. 
Budżet: 10.000zł. Wykonanie :9.840,00 
zł. 

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych .PRinż" sp. z o.o., ul. 
Głowackiego 4a, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych polegających na dostosowaniu do 
terenu istniejącego 3 sztuk studni na kanalizacji deszczowej w ulicy Grabskiego 
celem możliwości ich eksploatacji oraz sprawdzenia stanu technicznego studni od 
wewnętrznej strony istniejących studni w ulicy Witosa z uzupełnieniem ubytków. 
Zadanie zostało zakończone w terminie. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU. 
Budżet: 239.500zł. Wykonanie :192.376,27 
zł. 
Projektant : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "Drogbud" Henryk Błaszyk, 
Janusz Dzitko, ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Zadanie zrealizowane w ramach zadania budżetu obywatelskiego. Poniesione 
wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 30.06.2016r. po 
przeprowadzeniu prac przetargowych podpisano umowę z wykonawcą na realizację 
w/w inwestycji. W ramach zadania wykonano 54 miejsca parkingowe oraz przełożono 
chodnik w obrębie nowopowstałych miejsc parkingowych. 
Zakres prac: 
wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ok. 1 335,00 m2 
wykonano warstwę podbudowy z chudego betonu - ok. 826,00 m2 
wykonano warstwę wzmacniającą (stabilizacji C1,5/2,0) - ok. 897,00 m2 
wykonano koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - ok. 897,00 m2 
ustawiono krawężniki - ok. 457,00 m 
ustawiono obrzeza - ok. 279,00 m 
za humusowa no tereny zielone z obsianiem trawą - ok. 128,00 m2 
wykonano zabezpieczenie kabli energetycznych -ok. 185,00 m 
Roboty zostały zakończone 11.08.2016 r., odbiór końcowy został zakończony w dniu 
23.08.2016 r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
BUDOWA UL. PYRZYGKlEJ NA ODCINKU OD UL. SZCZECIŃSKIEJ DO 
BUDYNKU NR 46. 
Budżet : 260.000zł. Wykonanie : 
214.471 '16:l!ł. 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie robót budowlanych: 
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W ramach zadania wykonano m.in. : 
• wykonanie warstwy ścieralnej 
• ustawienie krawężników 
• ustawienie obrzeży 
• w~konanie nawierzchni z kostki betonowej 

m 
Termin zakończenia 14.12.2016 r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 

- ok. 2 590,00 m2 

- ok. 115,00 m 
- ok. 160,00 m 
- ok. 240,00 

PRZEBUDOWA UL. STANISŁAWSKIEGO- PRZEBUDOWA CHODNIKA. 
Budżet : SO.OOOzł. Wykonanie :43.669,99 
zł. 

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe .Drogbud" Janusz Dzitko, 
Henryk Blaszyk ; ul. Podmiejska 21 a, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych na realizację w/w inwestycji. W 
ramach zadania przebudowano chodnik na odcinku ok. 120m. 
Zakres prac: 
• wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ok. 380,00 m2 

wykonano warstwę wzmacniającą (stabilizacji C1,5/2,0) - ok. 380,00 m2 
• wykonano koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - ok. 380,00 m2 

ustawiono krawężniki - ok. 169,00 m 
• ustawiono obrzeża - ok. 120,00 m 
Roboty zostały zakończone 24.06.2016r., odbiór końcowy został zakończony w dniu 
04.07.2016r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. STILONOWEJ NA ODCINKU OD UL. ZAMENHOFA DO UL 
WALCZAKA. 
Budżet : 16.000zł. Wykonanie 
:15.375,00zł. 
Projektant : .PROFIL TM" Biuro Usługowo Projektowe Tomasz Marczewski, ul. 
Puszkina 13, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej 
wykonanej przez "PROFIL TM" Biuro Usługowo-Projektowe Tomasz Marczewski. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował kompleksową przebudowę drogi gminnej 
o długości ok. 360 m, z wykonaniem chodników, miejsc postojowych oraz elementów 
uspokojenia ruchu, regulacją studni i zaworów. 
W ramach zadania przewidziane jest m.in. : 

• wykonanie warstwy ścieralnej 
• wykonanie warstwy wiążącej 
• wykonanie warstwy podbudowy 
• frezowanie nawierzchni 
• ustawienie krawężników 
• ustawienie obrzeży 
• humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 

604,00 m2 
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- ok. 1 58000 m2 

- ok. 1 580,00 m2 

- ok. 2 400,00 m2 

- ok. 1 890,00 m2 

- ok. 1 143,00 m 
- ok. 570,00 m 
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• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
• wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP 

Szacunkowy koszt robót 1 272 000,00 zł 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC INOWROCŁAWSKIEJ Z 
WĄGROWIECKĄ. 

Budżet : 25.000zł. 
:4.920,00zł. 

- ok. 1 600,00 m2 

-ok. 43,00 m 

Wykonanie 

Poniesione wydatki w roku 2016 dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową wraz 
z rozwiązaniem wysokościowym i wykonaniem odwodnienia skrzyżowania wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu 
realizacji robót w przyszłości. W dniu 14.12.2016r. przedmiotowa dokumentacja 
została odebrana przez zamawiającego. 
W ramach zadania przewidziane jest m.in. : 

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ok. 250,00 m2 

• ustawienie krawężników - ok. 70,00 m 
• ustawienie obrzeży - ok. 40 m 
• wykonanie kanalizacji deszczowej PVC - ok. 27m 
• wykonanie studni rewizyjnej - 1 szt. 
• wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej - 4 szt. 
• studni chłonnych - 2 szt. 

Szacunkowy koszt robót ok. 112.000zł. Planowana realizacja zadania w 2017r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. GRANITOWEJ. 
Budżet : 170.498zł. Wykonanie : 
170.496,84zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe .,DROMAX" R. Kobierski 
i K. Kobierski s.c., ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie 
Nadzór inwestorski : Mirosław Byczkowski, ul. Gorzowska 48, 66-432 Baczyna 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty 

zadania wykonano m.in.: 
za nadzór i wykonanie robót. W ramach 

• wykonanie warstwy ścieraln ej 
• wykonanie podbudowy 

Termin zakończenia 09.08.2016 r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6610 · 
PRZEBUDOWA ULICY SULĘCIŃSKIEJ. 
Budżet : 70.000zł. 
:43.986, 67zł. 

- ok. 3 054,00 m2 

- ok 4 029,00 m2 

Wykonanie 

Miasto w 2015r. zawarło Umowę Partnerską z Gminą Deszezna celem realizacji i 
finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą .Remont ul. Bratniej wraz z 
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przebudowa pętl i autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudowa odcinka ul. 
Sulęcińskiej w m. Gorzów Wlkp." Zadanie dofinansowane ze środków Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Poniesione wydatki dotyczyły zapłatę za notę księgową w wysokości 43.986,67zł. na 
rzecz Gminy Deszezna zgodnie z Umową Partnerską z 30-10-2015r. o wspólnej 
realizacji i finansowania przedsięwzięcia . 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. SOSNKOWSKIEGO. 
Budżet : 600.000zł. Wykonanie 
:446.925,42zł. 

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła li 84/8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 
Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Asbud, ul. Kilińskiego 
1417, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Poniesione wydatki w 2016r. dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową drogi na 
długości 240m wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem oraz parkingu przy nowo 
budowanym żłobku przy ul. Maczka w wysokości 19.680zł. Pozostale koszty 
dotyczyły robót budowlanych. W 2017 r. planuje się wycięcie pojedynczych drzew 
będących w koalicji z chodnikiem i zakończcie inwestycji w marcu 2017 r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. PIŁKARSKIEJ - 11 ETAP. 
Budżet : 920.000zł. Wykonanie 
:746.945,15zł. 

Projektant : Biuro Projektów "Kaseton" Maciej Seweryński, ul. Sułkowskiego 1/1, 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: lnfrakom Kośelan Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 
Kośelan 

Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Asbud, ul. Kllińskiego 
14/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową wykonaną przez 
Biuro Projektów . Kaseton• Maciej Seweryński , nadzór autorski oraz roboty 
budowlane. Przebudowa ul. Piłkarskiej dotyczyła przebudowy drogi na długości 350 
m oraz wykonania odwodnienia z fragmentem chodnika. Prace budowlane 
zakończono w terminie i droga została oddana do eksploatacji w dniu 30 listopada 
2016 r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. KŁOSOWEJ. 
Budżet : 975.355zł. Wykonanie 
:555.441 ,97zł. 

Projektant : TRIAKTRISA Robert Paciorek, ul. Mieszka l 39 LOK. 46, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 
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Nadzór Autorski : TRIAKTRISA Robert Paciorek, ul. Mieszka l 39 LOK. 46, 66-400 
Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: MALDROBUD Sp. z o.o., S. k., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz 

Poniesione koszty dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową, za roboty 
budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Miasto podp isało umowę z 
wykonawcą na przebudowę ulicy Kłosowej o długości ok.300mb, na odcinku od ul. 
Chabrowej do posesji dz. nr 69712 wraz z placem do zawracania samochodów. 
Roboty budowlane obejmują przebudowę istniejących schodów terenowych 
znajdujących się w ciągu ulicy, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, 
przebudowę istniejącego gazociągu wraz z przyłączami wynikającego z kolizji z 
projektowaną konstrukcją drogi. Planowane zakończenie inwestycj i 28-04-2017r. 

Dział 600, rozdział 60017 § 6050 
BUDOWA UL. JANA PAWŁA 11. 
Budżet: 125.000zł. Wykonanie 
:121.063,13zł. 
Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7d/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 
7d/6, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki 
dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody na 
realizacje przedmiotowego zadania. W dniu 08.07.2016 r. po przeprowadzeniu 
postępowania wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania cenowego podpisano 
umowę z wykonawcą na realizację w/w inwestycji. W ramach zadania przebudowano 
drogę (sięgacz od ul. Jana Pawła 11) na odcinku ok. 1OOm. 
Zakres prac: 
wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ok. 630,00 m2 
wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego - ok. 630,00 m2 
wykonano warstwę wzmacniającą (stabilizacji C 1 ,5/2,0) - ok. 630,00 m2 
wykonano koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - ok. 630,00 m2 
ustawiono krawężniki - ok. 215,00 m 
ustawfono obrzeża - ok_ 2,00 m 
za humuscwano tereny zielone z obsianiem trawą - ok. 228,00 m2 
wykonano wpusty deszczowe - 2 szt. 
wykonano kanalizacje deszczową z rur GRP - ok. 6,00 m 
ustawiono słupki typu U-12 - 25 szt. 
Roboty zostały zakończone w terminie, droga została oddana do eksploatacji w dniu 
14.1 0.2016r. 
Dział 600, rozdział 60017 § 6050 
WYKONANIE DROGI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI 
SANITARNEJ- ULICA WAWROWSKA. 
Budżet: 1.500zł. Wykonanie :1.323,20zł. 

Poniesione wydatki w wysokości 1.323,20zł. dotyczyły opłaty rocznej za zajęcie pasa 
drogowego związanego z umieszczeniem w ul. Wawrowskiej urządzeń infrastruktury 
tj. kanalizacji sanitarnej. 
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Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
TUPTUŚ- PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA GORZOWA 
WLKP. 
Budżet : 250.000zł. Wykonanie 
: 39.238,07zł. 
Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7d/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Fabryka Domów .PREFADOM" Sp. z c.o., ul. Walczaka 110, 66-400 
Gorzów wtkp. 
Wykonawca : Zakład Budowlany Agnieszka Tkacz, ul. Korczaka 5d/3, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

Zadanie powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 13-06-2016r. , w dniu 
24-06-2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w 
zakresie przebudowy chodników oraz projekt zagospodarowania terenu dla ul. 
Dworcowej przy pętli tramwajowej, ul. Estkowskiego przy AWF, ul. Jagiełły na 
odcinku od ul. Chrobrego do ul. Dąbrowskiego oraz chodnik przy ul. Widok. 
W ramach zadania .Tuptuś - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp." została wykonana przebudowa chodników z kostki brukowo betonowej na 
długości ok.20m wzdłuż ul. Widok, chodnik o długości ok. 40 m ul. Dworcowej przy 
barze .Agata": wykonano przebudowę z kostki brukowo betonowej, ustawiono 
krawężniki i obrze~ oraz za humuscwano teren wzdłu~ chodnika i obsiano go 
trawą. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Estkowskiego przy AWF o dł. ok.100m, ul. 
Jagiełły na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Dąbrowskiego o dł. ok. 150m z kostki 
brukowo betonowej. Wszystkie przebudowy chodników zostały wykonane w terminie 
i oddane do eksploatacji . 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PROGRAM BEZPIECZNY GORZÓW- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ. 
Budżet : 695.502zł. Wykonanie 
: 599.675,83zł. 
Projektant : ,.OSADA" Biuro Projektowo-Usługowe Antoni Dybikowski, ul. 
Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp 
Wykonawca : .ELSTER" Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : TRAFFIGOM Inżynieria Drogowa Dariusz Domaradzki, ul. Księżnej 
Anastazj i 7/4, 71-669 Szczecin 
Wykonawca : VOBEMA POLSKA Spółka z o.o., ul. Polna 1 O, 64-920 Piła 

Poniesione wydatki w 2016r. dotyczyły zapłaty za wymianę 20 sztuk istniejących 
opraw z wysokoprężnym źródłem światła sodowym typu SGS na oprawy ze źródła 
światła typu LED w latarniach będących majątkiem Miasta przy przejściach dla 
pieszych w wysokości 33.210zł. oraz za montaż 17 sztuk wyświetlaczy czasu , koszt 
wyświetlaczy to 50 184zł. brutto , na niżej wymienionych sygnalizacjach świetlnych 
zlokalizowanych na terenie miasta Gorzowa wtkp.: 
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1. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowan iu ulic Chrobrego-Wybickiego - Jag iełły 
w ilości 7 szt. 

2. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Dąbrowskiego w i lości 6szt. 
3. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich - Mickiewicza 

- Mościckiego w i lości 4szt. 
W dniu 25 kwietnia 2016 r. Miasto podpisało z firmą "OSADA" Biuro Projektowo
Usługowe Antoni Dybikowski na wykonanie dokumentacji za kwotę brutto -
21.200,00 zł na: realizacje niżej wymienionych zadań: 
Zadanie nr 1: a)" Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Okulickiego -
Kombatantów - Plac Jana Pawła 11 w Gorzowie Wlkp.; b)wraz z wykonaniem 
dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika ; 
Zadanie nr 2 : ,. Wzorcowe oznakowanie wybranych przejść dla pieszych 
Zadanie nr 3 : • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rondzie Kasprzaka 
w Gorzowie Wlkp. poprzez budowę aktywnych znaków drogowych oraz 
zastosowanie elementów infrastruktury drogowej. 
W dniu 27 czerwca 2016 r. Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji z 
firmą PW "FAWAL "Filip Walczak na przebudowę skrzyżowania ulic Kosynierów 
Gdyńskich - Słowiańska - Zwirowa - Roosevelta wraz z jednoczesnym 
przeprogramowaniem i przebudową sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniem 
koordynacji z sygnalizacją świetlną zlokalizowaną na skrzyżowaniu ul. Roosevelta -
Kazimierza Wielkiego - Mieszka l w celu poprawy płynności ruchu w ciągu drogi 
głównej na wszystkich relacjach. 
Kolejne zamówienie z zakresu bezpieczny Gorzów to budowa sygnalizacji na ul. 
Matejki i al. Konstytucji 3 Maja. 21 marca 2016r. Miasto podpisało umowę z 
TRAFFIGOM Inżynieria Drogowa Dariusz Domaradzki na wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy sygnalizacji na ul. Matejki i al. Konstytucji 3 Maja. Kolejne 
zamówienie z zakresu bezpieczny Gorzów to wykonanie 10 wytypowanych 
wzorcowych przejść dla pieszych w mieście Gorzowie Wlkp, tj . ul. Dobra(przy SP nr 
12), ul. Myśliborska (skrzyżowanie z ul. Zygalskiego), ul. Czereśniowa ( przy ZSTiO), 
ul. Estkowskiego (przy AWF), ul. Szarych Szeregów (na wysokości pętli tramwajowej 
i PM nr 22), ul. Łokietka ( przy barze .BARTOSZ"), ul. 11 Listopada ( przy ul. 
żelaznej i ul. Olimpijskiej), ul. Głowackiego( przy PM nr 7), ul. Fredry przy 
skrzyżowaniu Staszica od strony sklepu lntermarche. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POŁOZONEGO W GORZOWIE WLKP. W 
OBRĘBIE ULIC: OKULICKIEGO l KOMBATANÓW. 
Budżet: 2,00zł. Wykonanie : 1,23zł. 

Poniesione wydatki dotyczyły przeniesienia prawa do nakładów poczynionych przez 
Inwestora w związku z wykonaniem robót na nieruchomościach stanowiących 
własność Miasta zgodnie z zapisami w umowie z 30-03-2016r. z ,.Galerią Piast ,.Sp. z 
o.o., ul. Sarmacka 11, 61-616 Poznań . 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.- 11 ETAP WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ ULICY CICHOŃSKJEGO . 
Budżet: 9.550.000zł. Wykonanie : 14.637,00 zł. 

Projektant: EKOVERT Łukasz Szkudła rek, ul. Średzka 39/lok.1, 54-001 Wrocław 
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Projektant Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa lnterPROJEKT Sp. z o.o., 
ul. Podmiejska 21A, 66-400 GorzówWikp. 
Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST SA, 
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 
Wykonawca: T aurner Sp. z o.o .. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków 

Na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji projektowej Miasto 
przeprowadziło przetargi nieograniczone i podpisało umowy z wykonawcą robót i 
nadzoru inwestorskiego dla przebudowy ulicy Warszawskiej. Umowny termin 
przebudowy ulicy Warszawskiej przewidziany na 30.11.2016r. nie został przez 
Wykonawcę dotrzymany z uwagi na liczne niezinwentaryzowane kolizje z sieciami 
uzbrojenia podziemnego tj. z siecią gazową polożoną na nienormatywnej głębokości, 
kablami elektrycznymi i teletechnicznymi, ciepłociągiem, wstrzymujące realizację 
robót do czasu opracowania odrębnych rozwiązań projektowych uzgodnionych z 
wszystkimi gestorami sieci. 
Do końca roku na uL Warszawskiej: 

- wykonano 100% prac związanych z układaniem wodociągu PE, 
zakończono budowę kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji 
teletechnicznej. 

- Wykonawca skupił się na wykonaniu torowiska. Na odcinku 320m (ok. 80%) 
zespawano szyny i ułożono pierwszą część płyty torowiska. Zamontowano 
wszystkie przewidziane projektem słupy trakcyjne. 

- wykonano koryto i stabilizację calego lewego pasa jezdni ul. Warszawskiej 
(od ul. IX Muz w stronę ul. Cichońskiego), 

-· ułożono około 100mb krawężnika i około 150 mb opornika przy torowisku, 
- obn iżono odcinek ok. 310m gazociągu kolidującego z konstrukcja prawego 

pasa jezdni ul. Warszawskiej (od IX Muz w stronę Cichońskiego) . 
Z uwagi na zaistnienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego, skutkujących niewykonaniem przez Wykonawcę zakresu robót 
przewidzianych w ramach w/w zadań, Miasto w dniu 28.12.201 6r. podpisało aneks 
przedłużający termln realizacji przedsięwzięcia do dnia 15 marca 2017r. 
Poniesione w 2016r. wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji 
projektowej, roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH. 
Budżet : 300.000zł. Wykonanie 
:161.363, 70zł. 
Projektant : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .F AWAL "Filip Walczak, uL 
Kobylogórska 16 A, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Projektant: Gorzowska I nżynierska Firma Konsultingowa lnter Projekt Sp. z o.o., ul. 
Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .F AWAL •Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 

Ponlesione wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową. W ramach tego 
zadania wybrano 5 priorytetowych odcinków ścieżek rowerowych dla których 
przeprowadzono w sumie dwie procedury przetargowe. Projektowane odcinki ścieżek 
rowerowych to: 
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- ścieżka w ul. żwirowej od skrzyżowania ulicy Roosevelta z ulicą Żwirową do 
skrzyżowania ulic Żwirowej i Błotnej. 
-w ul. Podmiejskiej na odcinku od ronda Sybiraków do ulicy Podmiejska Boczna. 
- w ulicy Piłsudskiego, Aleja Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta oraz Kazimierza 
Wielkiego od skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Czereśniową do skrzyżowania 
ulicy Roosevelta z ulicą Żwirową. 
- w ulicy Walczaka od zjazdu w drogę wewnętrzna (dz. nr 1423/13) do ronda 
Gdańskiego. 
- w ulicy Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy 
miasta do skrzyżowania z ulicą Mosiężną. 
W dniu 07.06.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonej drugiej procedury 
przetargowej wybrano Wykonawcę dla trzech zamówień . Unieważniono 

postępowanie dla zamówień częściowych , ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na te 
zamówienia niepodlegająca odrzuceniu. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty· za 
dokumentację projektową 3 priorytetowych odcinków ścieżek rowerowych: ul. 
Podmiejskiej, ul. Szczecińskiej , ul. Piłsudskiego - Al. Andrzejewskiego. W 2017r. 
planuje się realizację ścieżek rowerowych ul. Szczecińskiej i ul. Podmiejskiej 
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskiego 2020. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
BUDOWA CIĄGU PIESZO-SPACEROWEGO WZDŁUŻ RZEKI KŁODAWKI. 
Budżet : 150.000zł. Wykonanie :0,00 zł. 
Nie zostały poniesione żadne koszty. Zadanie powołane Uchwałą Rady Miasta 
XXVłlł/359/2016 z dnia 29-06-2016r. Trwają prace nad przygotowaniem wytycznych 
do opracowania koncepcj i programowo- przestrzennej. 

Dział 750, rozdział 75023 § 6050 
MODERNIZACJA BUDYNKU POD URZĄD MIASTA PRZY UL. OBOTRYCKIEJ. 
Budżet :440.000zł. Wykonanie: 412.550,00zł. 
Konkurs Architektoniczny : Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Gorzów 
Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Dokumentacja fotograficzna : Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Gorzów 
Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki w 2016 r. dotyczyły zapłaty za przeprowadzenie konkursu na 
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla nowej siedziby Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp., opierającej się na rozbudowie aktualnego budynku urzędu w 
centrum oraz historycznego ratusza miejskiego wraz ze zmianą zagospodarowania w 
obrębie otoczenia urbanistycznego tych budynków, udostępnien ie przestrzeni na 
wystawę prac konkursowych, zakup dyplomów oraz na nagrody i wyróżn ienia dla 
zwycięzców konkursu. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu został SARP 
Oddział Gorzów Wlkp., który opracował regulamin konkursu oraz przygotował części 
materiałów wyjściowych takich jak wykonanie inwentaryzacji budynków oraz opinii 
technicznej budynków wraz z dokumentacją zdjęciową budynków i otoczenia. 
Konkurs wygrała firma ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego 
Gurawskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań. 
Firma ARPA opracowała : 
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-· dokumentację projektową zgodnie z wytycznymi obejmującymi Część l, 
tj. koncepcję architektoniczną windy wraz z zagospodarowaniem terenu, 
projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełno
branżowy projekt wykonawczy w zakresie Części l, 

·· dokumentację projektową zgodnie z wytycznymi obejmującymi Część 11, tj. 
koncepcję architektoniczną budynków. 

Dział 750, rozdział 75023 § 6050 
DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY UL. KAZIMIERZA 
WIELKIEGO 1 DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
Budżet :220.000zł. Wykonanie: 216.589,50zł. 
Projektant: Autorskie Biuro Projektów Roman Mycka , Wiesław Gołacki, ul. 
Kosynierów Gdyńskich 50, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór inwestorski : TG Tomasz Grabowski, ul. Powstal1ców Śląskich 17, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

W kwietniu 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie robót budowlanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ostatecznie uzyskano dofinansowane w wysokości 50.289zł. W lipcu zostały 
rozpoczęte roboty budowlane, a wykonawcą została Firma Handlowa ARTMED J. 
Sienkiewicz, A. Kęsy. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane i 
instalacyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w tym przebudowano 
fragment istn iejącego budynku oraz wykonano łącznik i dźwig osobowy wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 
Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały odebrane 
w listopadzie 2016 roku. Obiekt został przekazany do użytkowania . 

Dział 750. rozdział 75095 § 6050 
MODERNIZACJA NOWO NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI. 
Budżet :3.209.971 zł. Wykonanie: 12.000zł. 
Wykonawca :AGENCJA PROJEKTOWA ,.ARTON: Andrzej Wójcik, ul. Obrońców 
Pokoju 1/1, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za przygotowanie materiałów do konkursu 
architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję rozbudowy budynku przy ul. 
Wełniany Rynek 18 na potrzeby MOS oraz MCK. W IV kwartale 2016r. 
przeprowadzono procedurę na wybór Projektanta, na opracowanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
wyposażenia wnętrz wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, 
sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych i 
przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych. W 2017 roku zamówienie udzielone zostanie firmie 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe .. ARCHIPRO" Paulina Kraszewska ul. 
Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. 

Dział 801, rozdział 80101 § 6050 
WYBUDOWANIE PLACU ZABAW ZE ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA 
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4, UL. KOBYLOGÓRSKA 110. 
Budżet :351.400zł. Wykonanie: 331.510,99zł. 
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Projektant: V-LIGHT TRAFFIC S.C. Łukasz Stachowiak l Tomasz Leśnicki, ul. 
Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: V-LIGHT TRAFFIG S. C. Łukasz Stachowiak l Tomasz Leśnicki, ul. 
Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .F AWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 
9.471zł. Zadanie wyłonione z budżetu obywatelskiego, zakres prac obejmował: 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej płyty boiska, wykonanie nawierzchni: 
bezpiecznej (piaskowej) na części zabawowo-rekreacyjnej, komunikacyjnej, na 
pozostałym obszarze części zabawowo-rekreacyjnej oraz z polbruku na części 
edukacyjno-przyrodniczej (nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu) -
wyposażenie części zabawowo-rekreacyjnej w posiadające odpowiednie atesty i 
certyfikaty bezpieczeństwa urządzenia, których typ i ilość wyszczególnione zostały w 
projekcie zagospodarowania terenu, nasadzenie drzew i posadzenie żywopłotu z 63 
sztuk krzewu bukszpanu, wykonanie ogrodu zmysłów o pow. min. 25 m2, wykonanie 
alpinarium o pow. 55 m2 , wykonanie ogrodu botanicznego o paw. 52 m2, założenie 
laki kwietnej o powierzchni min. 210 m2 , wykonanie muld chłonnych, wykonanie 
studni chłonnej , wykonanie gier malowanych na asfalcie • wykonanie pasa płyt 

ściekowych , wykonanie innych elementów zagospodarowania terenu: tablic 
edukacyjnych, tablic gatunkowych - drzewa i krzewy, tablic gatunkowych - byliny i 
drobna roślinność ogrodu botanicznego, alpinarium i ogrodu zmysłów, tablicy 
infonmacyjnej z miejscami wschodu i zachodu słońca, światowidu, zegara 
słonecznego, tablicy edukacyjnej łąki kwietnej i gnomonu, skały na alpinarium wraz z 
tabliczkami informacyjnymi i górki zabaw,- wykonanie tablic informacyjnych 
zawierających regulamin korzystania z obiektów, wykonanie i montaż tablicy 
informującej o źródle finansowania inwestycji - tablica Budżetu Obywatelskiego - wg 
wzoru załączonego w ogłoszeniu o minimalnych wymiarach 40x60cm umieszczona w 
widocznym miejscu w pobliżu inwestycji (na innych tablicach z regulaminem lub w 
ramach osobnej tablicy). 
Zadanie zostało zrealizowane w tenminie i oddane do eksploatacji. 

Dział 801 rozdział 80101 6050 
OGRODEK DYDAKTYCZNY " WIAT WOKÓŁ NAS" PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 12, UL. DOBRA 16. 
Budżet :198.290zł. Wykonanie: 193.525,49zł. 
Projektant: V-LIGHT TRAFFIC S. C. Łukasz Stachowiak l Tomasz Leśnicki, ul. 
Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: V-LIGHT TRAFFIG S. C. Łukasz Stachowiak l Tomasz Leśnicki, ul. 
Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Inwestorski: TG Tomasz Grabowski, ul. Powstańców Śląskich 17 , 66-400 
Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Leszek Kułak, Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu , ul. 
Lewandowska 1. 66-440 Skwierzyna 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki i uformowanie nawierzchni 
w celu wydzielenia terenu służącego jako tzw. zielona szkoła, czyli miejsce na 
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posesji szkolnej, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne poza budynkiem 
szkoły. Zadanie z budżetu obywatelskiego, którego zakres robót obejmował: 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej płyty boiska. 
- wykonano nawierzchni naturalnej - w tym zielonej wyspy o pow. 130 m2, ścieżki 
wokół zielonej wyspy o pow. 100 m2 i trawnika 855 m2 , 
- wykonano i zamontowano elementy malej architektury: brama wejściowa z logiem 
szkoty i napisem .Ogródek dydaktyczny", stelaż pod regulamin korzystania z obiektu, 
stelaż pod tablice edukacyjne łączony w czworobok, stelaż pod tablice edukacyjne 
jednostronny, tablica z regulaminem użytkowania, fotościanka, mamo .poznaj 
zwierzę", wrzutki, puzzle .jak to zwierzę", gra .rozkład śmieci", światowid , 
wiatromierz, zadaszone ławo stoły drewniane, drewniana ciuchcia, trzy kosze do 
segregacji odpadów. Ww. elementy wykonano w przeważającym udziale z drewna. 
- wykonano i zamontowano elementy małej architektury niemontowanej trwale z 
gruntem: kompostownik, drewniana ciuchcia, kosze do segregacji odpadów, karmnik 
dla ptaków, budki lęgowe dla ptactwa rozwieszone na drzewach, zadaszone ławo 
stoły drewniane. 
- wykonano brukowany plac przy elemencie .kierunki świata•. 
- urządzono plac zieleni : nasadzono roślinność, obsiano teren trawą i przycięto 
(prześwietlenie) znajdujące się na terenie inwestycji drzew. 
- wykonano i zamontowano tablicę informującą o źródle finansowania inwestycji -
tablica Budżetu Obywatelskiego - wg wzoru załączonego w ogłoszeniu o 
minimalnych wymiarach 40x60cm umieszczona w widocznym miejscu w pobliżu 
inwestycji (na innych tablicach z regulaminem lub w ramach osobnej tablicy). 
- Rozbiórka dwóch nieużytkowanych murowanych budynków gospodarczych 
jednokondygnacyjnych (budynki nr ewid. 349;4 i 349;5 o pow. zabudowy 54 m2 i 20 
m2) znajdujących się na terenie działki 349 dla których decyzją z dnia 9.12.2015 r. 
sprostowaną postanowieniem z dnia 07.06.2016 r. PINB dla miasta Gorzów Wlkp. 
wydał nakaz rozbiórki. 
- Wywieziono materiał porozbiórkowy oraz uporządkowano teren objęty rozbiórką. 

Zadanie zakończono w terminie i zostało przekazane do eksploatacji . 

Dział 801, rozdział 80132 § 6050 
GORZOWSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE 
Budżet :4.500zł. Wykonanie: 4.305 zł. 
Wykonawca: Kosztorysowanie Dorota Thiemann, Wawrów 18B, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 

Poniesiony wydatek w roku 201 6 dotyczył zapłaty za sporządzenie szacunkowego 
kosztorysu dla obiektu Zespołu Szkól Artystycznych na podstawie koncepcji 
wielobranżowej wykonanej przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego 
"BUDPOL". 

Dział 801. rozdział 80130 § 6050 
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. 
Budżet :190.000zł. Wykonanie: 0,00 zł. 

Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na wybór Projektanta (biura 
projektowego), który opracuje dokumentację techniczną. Trwają przygotowania do 
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podpisania umowy z firmą Portal- PP spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą 

przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 Szczecin. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma na celu realizację inwestycji 
pozwalającą na zmianę sposobu użytkowania terenów byłego Zespołu Szpitalnego 
przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. na Centrum Edukacji Zawodowej poprzez 
kompleksową rewitalizację obiektów, ich adaptację i remont wraz z ingerencją w 
konstrukcje obiektów z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych 
obiektów, zagospodarowaniem terenu, kompleksem sportowo - rekreacyjnym, 
zapleczem socjalno-gastronomicznym, małą architekturą oraz miejscami 
parkingowymi. Wykonanie dokumentacji przewiduje się na koniec 2017 roku. 
W marcu 2017 roku planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o 
dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 2 - 5 i g Regionalnego Programu Operacyjnego 
- Lubuskie 2020 (RPOL2020). 

Dział 801, rozdział 80195 § 6050 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM - III ETAP. 
Budżet : 289.984 zł. Wykonanie: 141.522,88zł. 
Projektant: Usługi Projektowo-Kosztorysowe Marek Szymczak, ul. Czereśniowa 6 
lok.327, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Usługi Projektowo-Kosztorysowe Marek Szymczak, , ul. 
Czereśniowa 6 lok.327, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Firma Instalacyjno- Budowlana Tom- Stan Tomasz Stanisławski, ul. 
Spółdzielcza 1 a, 64-500 Szamotuły 

Wydatki poniesione w 2016 r. dotyczyły kserokopii dokumentacji projektowej oraz 
zlecenie opracowania projektu budowlano-wykonawczego na montaż zaworów 
termostatycznych celem uzyskania możliwości właściwej temperatury w 
ogrzewanych pomieszczeniach • zaworów odcinających pozwalających na demontaż 
grzejników bez potrzeby opróżn ian ia czynnika grzejnego z instalacji wraz z regu lacją 

instalacji c.o. 
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16 ul. Dunikowskiego 5 i Zespole 
Kształcenia Specjalnego nr 1 ul. Dunikowskiego 5. 
W dniu 25 sierpnia 2016 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót 
budowlanych - Firma Instalacyjno-Budowlana .,TOM-STAN" Tomasz Stan i sławski, 
która w ramach zadania dostarczyła i wymieniła termostatyczne zawory grzejnikowe 
proste i kątowe na zawory grzejnikowe z nastawą wstępną wyposażone 
w termostatyczną głowicę z blokadą zabezpieczającą przed kradzieżą wraz 
z regulacją przepływu (doborze nastawy wstępnej) oraz zamontowała zawory 
odci nające na grzejnikowych gałązkach powrotnych w budynkach Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 16 ul. Dunikowskiego 5, Zespole Kształcenia Specjalnego Nr 
1 ul. Dunikowskiego 5. 
Zakres zamówienia obejmował wymianę 409 zaworów termostatycznych wraz 
głowicami termostatycznymi oraz zamontowanie 409 zaworów odcinających. 
Całkowity koszt wymiany termo-zaworów wyniósł: 130 .379,88zł. Wymiana zaworów 
została wykonana w terminie, zadanie zakończono i oddano do eksploatacj i . 
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Dział 801, rozdział 80195 § 6057 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 
GORZOWIE WLKP. 
Budżet: Wykonanie 413.657,28zł. 
Projektant: AVC SOLUTIONS z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa 
Projektant: Zakład Urządzeń Energetycznych_mgr inż. Andrzej Biernacki, ul. 
Jaśminowa 7, 66-400 GorzówWikp. 
Projektant : ALIA Łukasz Deplewski, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo 
Nadzór inwestorski : Komplet lnwest Sp. z o.o., Sp. K., Al. 11-go Listopada 91 K, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Miasto Gorzów Wlkp. składając wniosek o dofinansowanie na zadanie pn.: 
"Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp." otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
- Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2. 
Efektywność energetyczna. 

Dział 801, rozdział 80195 § 6059 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 
GORZOWIE WLKP. 
Budżet : 3.149. 998zł. Wykonanie: 
1.1 03.896,96zł. 
Projektant: AVC SOLUTIONS z o.o, al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa 
Projektant: Zakład Urządzeń Energetycznych mgr inż. Andrzej Biemacki, ul. 
Jaśminowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Projektant: ALIA Łukasz Deplewski, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo 
Nadzór inwestorski: Komplet lnwest Sp. z o.o., Sp. K., al. 11-go Listopada 91 K, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych Jerzy Polomski, 
ul. Zielona Kotlina 7, 66-40 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska - Kubus, 
Przylep 52, 72-005 Przecław 
Wykonawca robót budowlanych Przedszkole Miejskie nr 4: PPHU DREW-PLAST 
Dariusz Mazowiecki, ul. Gorzowska 7, 66-415 Kłodawa 
Wykonawca robót budowlanych Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9: TADBUD 
Zakład Ogólnobudowlany Żybura Józef, ul. Lotniskowa 8 Chwalęcice, 66-41 5 
Kłodawa 

Wydatki poniesione w 2016r. dotyczyły zapłaty za opracowanie inwentaryzacji/opinii 
przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza 
ornitologiczna) lub nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) oraz za zniszczenie 
gniazd kawki, oknówek i siedlisk nietoperzy zlokalizowanych na budynkach 
oświatowych poprzez zabezpieczenie wszelkich potencjalnych siedlisk przed 
ponownym ich zasiedleniem. W styczniu 2016r. zostało zlecone wykonanie projektu 
wykonawczego termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 4 na kwotę 1 9.680zł. 
oraz podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacj i projektowej 
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, Zespołu Szkół nr 13 oraz PM nr 4 w 
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wysokości 53.050,00zł. W 2015r. zlecono opracowanie audytów energetycznych, 
oceny ekologicznej oraz audytów oświetlenia dla Przedszkola Miejskiego nr 30 i nr 4, 
dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9, dla Zespołu Szkól nr 13, ZSTiO oraz 
IV LO. 
W maju 2016r. Miasto podpisało umowę na pelnienie nadzoru inwestorskiego na 
obiektach: Przedszkole Miejskie nr 4, Zespól Szkół nr 13, Miejskie Przedszkole 
Integracyjne nr 9. 
W dniu 24 czerwca 2016r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót 
budowlanych - PPHU DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki na wykonanie 
termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Kobylogórskiej 107. Przedmiot prac obejmował wykonanie robót budowlanych w 
zakresie ocieplenia dachu i ścian obiektu oraz modernizacji systemu c.o. i c.w.u. 
wraz z regulacją instalacji i izolacją przewodów. Ponadto wymienione zostały oprawy 
oświetleniowe na energooszczędne typu LED. Po uzgodnieniu z architektem 
miejskim dobrano kolorystykę i odtworzono elementy elewacji - system gzymsów, 
zachowując charakter budynku wpisujący się w historyczną zabudowę ulicy 
Kobylogórskiej - na realizację zadania w zakresie robót budowlanych poniesiono 
koszt 476.360,33zl. 
W dniu 28 lipca 2016 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych 
Zakładem Ogólnobudowlanym TADBUD Józef Żybura na wykonanie głębokiej 
termomodernizacji obiektu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9. Przedmiot 
prac obejmował wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych w 
zakresie ocieplenia dachu i ścian obiektu oraz modernizacji systemu c.o. i c.w.u. 
wraz z regulacją instalacji i izolacją przewodów. Ponadto wymienione zostały oprawy 
oświetleniowe na energooszczędne typu LED. Koszt całkowity robót budowlanych 
wyniósł 775.223,21zł. 
Wykonane zostały na budynku IV Liceum Ogólnokształcącego - badania 
konserwatorskie oraz inwentaryzacja i ekspertyza ornitologiczne. 

Dział 855, rozdział 85505 § 6057 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 
GORZOWIE WLKP. 
Budżet: 3.921,00zł. Wykonanie 3 .920,63zł. 

Projektant: AVC SOLUTIONS z o.o., Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa 
Projektant: ALFA Agnieszka Afanasik, ul. Dowbora- Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 
Wykonawca : Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych Jerzy Polomski, ul. 
Zielona Kotlina 7, 66-40 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska- Kubus, 
Przylep 52, 72-005 Przecław 

W związku ze składanym Wnioskiem o dofinansowanie zostało zlecone wykonanie 
Studium Wykonalności, które wykonała firma Ras-Projekt Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. 
za kwotę (dla Żłobka Miejskiego nr 3)- 4.612,50zł.- w tym dofinansowanie 85%-
3.920,63zł. 

Dział 855, rozdział 85505 § 6059 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 
GORZOWIE WLKP. 
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Budżet ; 38.622,00 zł. Wykonanie 
35.721,54zł. 
Projektant: AVC SOLUTIONS z o.o. , al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa 
Projektant: ALFA Agnieszka Afanasik, ul. Dowbora- Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 
Wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych Jerzy Połomski, 
ul. Zielona Kotlina 7, 66-40 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Justyna Kobylińska-Kubus, 
Przylep 52, 72-005 Przecław 
Wykonawca Studium Wykonalności- RE S-PROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Kazimierza Wielkiego 61 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wydatki poniesione w roku 2016 dotyczyły obiektu Żłobek Miejski nr 3 w zakresie: 
1) Opracowanie Audytu energetycznego, oceny ekologicznej oraz audytów 

oświetlenia dla Żłobka Miejskiego nr 3 i Żłobka Miejskiego nr 1 na łączną 
kwotę 5.670,00 zł (Umowę podpisano w roku 2015, ale koszt poniesiono w 
2016 r.) . 

2) aktualizacja Audytu energetycznego dla Żłobka Miejskiego nr 3 za kwotę 
984zł. 

3) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Żłobka Miejskiego nr 3 
przy ul. Słonecznej 10 w Gorzowie Wlkp. uwzględniającego zalecenia i wyniki 
opracowanego audytu energetycznego i analizy oświetlenia wewnętrznego 
nadłączną kwotę 19.000,00 zł wraz z wykonaniem (sierpień/wrzesień 2016 r.) 
aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego za kwotę 4.674,00 zł. 

4) Opracowanie inwentaryzacji/opinii przyrodniczej w zakresie występowania 
ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) i nietoperzy 
(ekspertyza chiropterologiczna) w wysokości 1.573,50 zł oraz niszczenie 4 
gniazd wróbli na budynku Żłobka Miejskiego, wysokość umowy 1.722,00 zł. 

5) Studium Wykonalności za kwotę: 1 442,17 zł. 

6) Na potrzeby Wniosku o dofinansowanie składanego wspólnie dla obiektów 
MPI nr .9", PM nr .4" oraz ŻM nr .3" Studium Wykonalności - koszt zlecenia 
dla Żłobka Miejskiego nr 3 wyniósł - 4.674,00 zł 

Dział 855, rozdział 85505 § 6050 
BUDOWA ŻŁOBKA NA UL. MACZKA PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 17. 
Budżet : 6.164.591zł. Wykonanie: 
5.206.263,70zł. 

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła 11 84/8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła 11 84/8, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 
Nadzór Inwestorski: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO -INVEST Sp. z o.o., 
ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 -518 Warszawa 

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania na rzecz rozwOJU 1 

utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dotacji celowej 
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w wysokości 2.39 1 . 326zł., w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju 
instytucji opieki na dziećmi do lat 3 .Maluch- edycja 201 6". 
Poniesione wydatki w 2016 roku dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie prac budowalnych. Nowo wybudowany żłobek posiada 4 
oddziały, oddziały podzielone są na sale zabaw i sale na odpoczynek. Budynek 
został w pełni wypasazony w zaplecze kuchenne, zaplecze socjalne, posiada 
pomieszczenia gospodarcze, szatnie, 4 wózkarnie oraz kantorek dla konserwatora. 
Inwestycję odebrano zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 23.12.2016 r., 
a pierwsi podopieczni trafią do nowej placówki j uż w marcu 2017 r. 
Dział 900, rozdział 90001 § 6050 
BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z REJONU 
ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA GORZOWA WLKP. 
Budżet: : 20.405.099,00 zł. Wykonanie: 1 8 . 967.654,29zł. 

Projektant : PROFIL BIS Sp. z o.o , ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra, płatność 
za projekt w 2010r.( 33.550zł.) oraz w 201 1r. ( 329.025zł.) 

Projektant : Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Edward Skupień, ul. Fabryczna 
71 , 66-400 Gorzów Włkp. (koncepcja i PFU - 201 5 rok) 
Inżyn ier Kontraktu : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST S.A., ul. 
Lucjana Szenwalda 20 , 71-281 Szczecin 
Wykonawca (realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj) 
Konsorcjum : 
WUPRINŻ S.A., UL Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań 
TERLAN Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań 
HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o., ul. 
Stadolniana 91, 62-500 Konin 
HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kowalski 
Kazimierz, ul. Stadolniana 91, 62-500 Konin 

Zadanie inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu 
państwa zgodnie z umową nr 2/2014 z dnia 2.04.2014 r. o dofinansowanie dotacją 
celową z budżetu państwa w ramach środków rezerwy celowej utworzonej w celu 
wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju zawartą pomiędzy Wojewodą 
Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. wraz z aneksami. 
Środki wydatkowane w 2016 roku dotyczyły zapłaty dla Wykonawcy Robót oraz 
Inżyniera Kontraktu. Ponadto dokonano zapłaty za; 

- wycinkę wierzby energetycznej, 
- opracowanie opinii dotyczące występowania gatunków chronionych, 
- prawa autorskie PROFIL BIS Sp. z o. o., 
- opłaty wynikające z decyzji administracyjnych, 
- przeniesienie części grzebowiska dla zwierząt kolidującej z budowanym 

systemem, 
- odszkodowania dla Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo 

- Przemysłowy Sp. z o.o. w związku z wycięciem wierzby energetycznej . 
- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 
- opracowanie projektu wykonawczego przyłącza dla zasilania i przesytu 

danych dla pomiaru poziomu w zbiorniku retencyjnym, 
- wykonanie tablicy pamiątkowej . 
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W ramach wykonania prac projektowych opracowano kompletną dokumentację, 
w tym projekt wstępny (koncepcję), wielobranżowe projekty budowlane oraz 
projekty wykonawcze. 

W ramach realizacji robót budowlano- montażowych wykonano: 
ODCINEK1 
Kanalizacja deszczowa: 

- rurociąg z rur betonowych DN1 200 o długości - 658,23 m (w tym 
mikrołuneli ng o długości 268, 18m) 
-rurociąg z rur betonowych DN800 o długości- 566,10 m 
-rurociąg z rur betonowych DN700 o długości - 158,05 m 
-rurociąg z rur betonowych DN600 o długości- 209,28 m 
- rurociąg z rur betonowych DN400 o długości - 6,13 m 
- komory betonowe połączeniowe - 2 kpi. 
- studnia betonowa DN2200 - 1 kpi. 
-studnie betonowe DN1500- 20 kpi. 
- studnie betonowe styczne DN1000 - 4 kpi. 

ODCINEK nr 2 
Kanalizacja deszczowa: 

- rurociąg z rur betonowych DN800 o długości - 988,08 m (w tym 
mikroluneling o długości 535,95m) 
- rurociąg z rur betonowych DN500 o długości- 55,52 m 
- rurociąg z rur betonowych DN300 o długości - 283,81 m 
- studnie betonowe DN1500 - 12 kpi 
-studnie betonowe DN1200 - 6 kpi 
-komora betonowa włączeniowa 3,6m/3,7m -1 kpi 

ODCINEK3 
Kanalizacja deszczowa: 

- rurociąg z rur betonowych DN1 800 o długości - 333,05 m (w tym 
mikroluneling o długości 281 ,30 m) 
-rurociąg z rur PVC DN500 o długości- 21 ,90 m 
- studnie betonowe styczne DN1000 - 2 kpi 
- komora betonowa DN3500x3300 - 1 kpi. 

Rurociąg drenażowy: 
-rurociąg z rur PE DN160 o długości - 315,80 m 

Rurociąg odpływowy wraz z komorami: 
-rurociąg z rur PE DN630 o długości- 101,70 m 
- rurociąg z rur PE DN500 o długości - 1118,80 m 
- studzienki rewizyjne PE DN400- 11 kpi. 
-studzienka powietrzna do ścieków PN10 z zaworem napow.- odpow.- 2 kpi. 
- separator olej u - 1 kpi. 
- osadnik cyrkulacyjno -wirowy - 1 kpi. 
- komora pomiarowa, z przepływomierzem elektromagnetycznym oraz 
próbpobierakiem - 1 kpi. 
- komora połączeniowa - 1 kpi. 

Zbiornik retencyjny wód deszczowych - powierzchnia zbiornika po zewnętrznej 
krawędzi skarp - 14.286 m2, powierzchnia dnia zbiornika 9.044 m2, pojemność 
zbiornika czynna - 29.500 m3 wraz z następującymi budowlami: 

- budowlą wlotową zrzutową wód z rurociągu głównego; 
- budowlą wylotową z regulatorem przepływu, 

- budowlą z zamontowanym regulatorem przepływu oraz zastawką kanałową 
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oraz zjazdem do zbiornika. 
Droga technologiczna do zbiornika: 

- droga kategorii ruchu KR.2, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 
4+4cm., szerokość jezdni 3,5m , długość drogi 588m 
Renowacja studni na istniej ącym kolektorze deszczowym DN1600/DN1800 
- renowacja studni- 23 szt. 
W ramach realizacji zadania uzyskano następujące pozwolenia na budowę: 

- Decyzję 205/16 z dnia 14.06.2016 r. na wykonanie kolektora DN800 w ul. 
Metalowców na odcinku SDp12-SDp53, kolektora DN1800 na odcinku SDpO
W1 oraz kolektora na odcinku SDpO-SDi0.1 
Decyzję 237/16 z dnia 29.06.2016r. na wykonanie zbiornika retencyjnego wód 
deszczowych, ru rociągu drenażowego, drogi technologicznej do zbiornika 
wraz ze zjazdem oraz rurociągu odpływowego wraz z komorą pomiarową 
l połączeniową. 

Dział 900, rozdział 90001 § 6050 
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA GORZÓW 
WLKP.- ETAP l 
Budżet: : 900.000 zł. 
Opracowany został projekt SIWZ na wybór 
następujących zamówień częściowych: 

Wykonanie: 404.634,0 0zł. 
Wykonawcy dokumentacji dla 

Zamówienie 1: "Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WS-1 na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp." (zlewnia ul. Szmaragdowej) 
Zamówienie 11: .Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WW-17 na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp." (zlewnia ul. Olimpijskiej) 
Zamówlenie III: .,Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WK-62, WK-52 na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp." (zlewnia ul. Jagiełły) 
Zamówienie IV: .Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WK-2 na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp." (zlewnia ul. Górczyńskiej) 
Zamówienie V: .,Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WKM-2 na terenie 
miasta Gorzowa W lkp." (zlewnia ul. Śląskiej) 
Zamówienie nr VI: .,Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WW-1b na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp." (zlewnia ul. Podmiejskiej) 
Zamówienie nr VII: .Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WK-22 na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp." (zlewnia ul. Słowiańskiej) 
Zamówienie nr VIII : .,Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni rejonu ul. 
Żwirowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp." 

W ramach realizacji zadania poniesiono następujące wydatki za: 
- opracowanie dokumentacji projektowej na zlewnię ul. Szmaragdowej, w tym 

opracowanie modelu hydrodynamicznego sieci, wstępnego kosztorys oraz 
projektu budowlanego oraz wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 
opracowanie dokumentacji projektowej na zlewnię ul. Słowiańskiej, w tym 
opracowanie modelu hydrodynamicznego sieci, wstępnego kosztorysu 
pozyskanie opracowania opadów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej dla zlewni ul. Olimpijskiej, 
opracowanie wstępnego kosztorysu na zlewnie ul. Żwirowej . 
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Dział 900, rozdział 90095 § 6050 
SKARPA PRZY BUDYNKU PLAC SŁONECZNY 12 A-E (GORZOWSKIE 
MURAWY). 
Budżet: 150.000zł. Wykonanie: 
1 02.958,02zł. 
Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 
7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe . EKO-STYK" Przemysław 
Styczeń, Owczarki 3b, 66-542 Zwierzyn 
Dokumentacja projektowa została wykonana w 2015r. i nie wymagała aktualizacji. 
Poniesione wydatki dotyczyły nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz prac 
budowlanych polegających na zabezpieczeniu istniejącej skarpy terenowej wraz z 
umocnieniem oraz budowę schodów terenowych zapewniających wejście na teren 
rezerwatu przyrody "Gorzowskie Murawy". Prace zostały wykonane zgodnie z 
projektem i w terminie. 

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 
PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA SKARPIE 
POMIĘDZV KOMPLEKSEM GARAŻY PRZY UL GROTIGERA A BUDYNKAMI NR 
1-4. 
Budżet : 40.000zł. Wykonanie : 
28.290,00zł. 
Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 70/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. · 
Nadzór Autorski : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 
7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD SJ, ul. Mieszka l 
66, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2015r. i nie wymagała aktualizacji. 
Poniesione koszty dotyczyły robót budowlanych, które obejmowały rozbiórkę 
elementów istniejących schodów, wykonanie podbudowy oraz nawierzchnię schodów 
o długości 12,70mb i szer. 1,8 m z kostki brukowej, wykonanie i montaż nowej 
balustrady. Zadanie zostało wykonane w terminie. 

Dzi ał 900, rozdział 90095 § 6050 
ZAGOSPODAROWANI TERENU PRZY ULICY DUNIKOWSKIEGO. 
Budżet 40.000zł. 

Wykonanie:17.835,00zł. 

Projektant: Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła 11 84/8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła li 84/8, 66-400 Gorzów 
Wlkp. 

Poniesiony wydatek w wysokości 17.835zl. dotyczył zapłaty za wykonana 
dokumentację projektową. W dniu 24-06-2016r. podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 
decyzji i uzgodnień. W dokumentacja wykonawca ma obowiązek uwzględnić w 
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szczególności : układ ciągów komunikacyjnych, ogrodzenie terenu placu zabaw, 
nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, wykonanie części zabawowej dla dzieci, 
wykonanie zjazdu linowego oraz wyposażenie terenu w ławki, kosze oraz stojaki na 
rowery. 

Dział 900. rozdział 90095 § 6050 
BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM DO GARAŻY 
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. NIEMCEWICZA l UL. MARCINKOWSKIEGO. 
Budżet: 296.162zł. Wykonanie 
:178.906,85zł. 
Projektant : Pracownia Projektowo- Usługowa LAKBUD - INWEST Leszek Pussty, ul. 
Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: Pracownia Projektowo- Usługowa LAKBUD - INWEST Leszek 
Pussty, ul. Grabskiego 21/11 , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .F AWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : SWARCO TRAFFIG POLSKA Sp. z o.o., ul. Mineralna 468, 02-274 
Warszawa 

Zakres zadania ze względu na ograniczone środki finansowe podzielono na etapy. 
W 2016r. został zrealizowany Etap l budowy oświetlenia terenu przy garażach 
w rejonie ul. Marcinkowskiego i ul. Niemcewicza w Gorzowie Wlkp. 
Na początku roku w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę 
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym .F AWAL "Filip Walczak na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego. Po przeprowadzeniu postępowania związanego z wyborem 
wykonawcy robót w czerwcu podpisano umowę na roboty budowlane. Roboty 
zakończono w terminie umownym. 
W ramach zadania wykonano: 
- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych, 
-wykonanie linii zasilającej słupy oświetleniowe, 

- ustawienie słupów oświetleniowych 25 szt. (26 punktów świetlnych), 
- monta2: szafki oświetlen ia drogowego , 
- zabezpieczenie kabla rurą dwudzieln ą, 
- montaż uziomu poziomego i pionowego, 
- montaż odbojnic stalowych zabezpieczających słupy wraz z fundamentem 
betonowym. 
Poniesione w 2016r. wydatki dotyczyty zapłaty za roboty budowlane, koszty nadzoru 
inwestorskiego oraz koszty nad~oru autorskiego. 

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 
WYKOANNIE STUDNI CHŁONNEJ W ULICY KMICICA. 
Budżet: 75.000zł. Wykonanie : 
1.1 02,08zł. 

Projektant : Biuro Projektowo-Usługowe ,.TECHNOS" Jarosław Nowicki, ul. Jana 
Daniela Jancekiego 1D/4, 66-400 GorzówWikp. 
Nadzór Autorski : Biuro Projektowo-Usługowe ,.TECHNOS" Jarosław Nowicki, ul. 
Jana Daniela Jancekiego 1 D/4, 66-400 Gorzów Wlkp. 
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Poniesione wydatki w wysokości 1.1 02,008zł dotyczyły zapłatę za zlecenie badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego przy ulicy Kmicica w Gorzowie Wlkp. 
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu realizacji robót. 
Projektant do końca 2016r. nie przekazał dokumentacji zgodnie z umową. 

Dział 921, rozdział 92109 § 6050 
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ WILli JAEHNEGO WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 
Budżet: 150.000zł. Wykonanie : 
141.450,00zł. 
Projektant : Biuro Projektów- Pracownia Autorska "DOM" Sp. z o. o., ul. Wawrzyniaka, 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski : Biuro Projektów - Pracownia Autorska "DOM" Sp. z o.o., ul. 
Wawrzyniaka , 66-400 Gorzów Wlkp. 

W 2016.r. zostały poniesione wydatki w wysokości 141450zł. za: 
koncepcję zawierającą opis zagospodarowania i aranżacji wnętrz, opis 
zagospodarowania terenu z układem dróg, parkingów, ciągów pieszych, zieleni, 
opis prac konserwatorskich, opis robót związanych z wymianą elementów 
nośnych obiektu, założenia do budowy przyłączy, harmonogram realizacji robót 
budowlanych, 

- Projekt Budowlany wraz z Decyzją nr 314/16 z dnia 17 sierpnia 2016 Prezydenta 
Miasta Gorzowa udzielającego pozwolenie na budowę, ekspertyzę techniczną 
ppoż oraz dokumentację badań podłoża gruntowego, 

- Projekt Wykonawczy Architektury, Technologii, Aranżacji, PZT, Konstrukcji, 
Instalacji Sanitarnych, Elektrycznych, STWiOR, Tabela Elementów 
Rozliczeniowych, 

Dokumentacja projektowa dotyczy adaptacji zabytkowego obiektu przy ul. 
Kosynierów Gdy1~skich 108 w Gorzowie Wlkp. na potrzeby kultury. 

Dział 926, rozdział 92601 § 6050 
BUDOWA HALl SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY SŁOWIANCE. 

Budżet: O,OOzł. Wykonanie : 0,00 zł. 

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta XXVII/331/2016 z dnia 23-
05-201 6r. 

Dział 926, rozdział 92601 § 6050 
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY UL. MYŚLIBORSKIEJ . 
Budżet: 150 .000zł. Wykonanie: 
63.960,00zł. 

Projektant: MD POLSKA Sp. z o.o., ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin 
Nadzór Autorski : MD POLSKA Sp. z o.o., ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin 
Poniesiony wydatek dotyczył zapłaty za dokumentację projektową wykonaną przez 
MO POLSKA. W dniu 23-06-2016r. Miasto podpisało umowę na wykonanie 
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dokumentacji projektowej dwóch boisk treningowych na terenie stadionu przy ul. 
Myśl ibarskiej w tym jedno ze sztuczną nawierzchn ią, wraz z ogrodzeniem boisk i 
oświetleniem boisk oraz nawadnianiem boisk wraz z zaprojektowaniem 
odpowiedniego zbiornika retencyjnego. Realizacja projektu przewidziana jest w 
201 7r., miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. . 

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 
BUDOWA BIEZNI PRZV SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 PRZV ULICY 
TOWAROWEJ. 
Budżet: 130.000zł. Wykonanie: 111.868,50 zł. 
Nadzór Inwestorski: TG Tomasz Grabowski, ul. Powstańców $1ąskich 17 , 66-400 
Gorzów Wlkp. 
Wykonawca :JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz, ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 
Szczecin 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za 
roboty budowlane. Bieznia rekreacyjna treningowa o dystansie 60m z rozbiegiem do 
skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, składającej się z czterotorowej bieżni 
prostej o nawierzchni poliuretanowej z polem startu o dł. 2m i strefy zatrzymania 
długości 15m. Jeden z torów słuzy jako rozbieg do skoków w dal, zakończony 
piaskownicą o długości 8m. Szerokość toru wynosi 1,22m, szerokość linii 5cm. 
Zadanie zakończone w terminie i oddane do eksploatacji. 

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 
BUDOWA BIEŻN I l SKOCZNI W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15, 
UL. KOTSISA 1. 
Budżet: 152.987zł. Wykonanie : 
149.131 , 23zł. 

Projektant: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa "BUDEX', ul. 
Warskiego 55, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Autorski: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa "BUDEX', 
ul. Warskiego 55, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór Inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe . F AWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. K., ul. $wierczewska 5, 71-066 
Szczecin 

Poniesione wydatki w 2016r. dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji 
projektowej. W czerwcu Miasto podpisało umową na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .FAWAL" Fi lip Walczak oraz 
z wykonawcą robót PARTNER Zbigniew Uszyński ze Szczecina. Zamówienia 
obejmowało wykonanie bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoków w dal oraz 
zagospodarowaniem terenu wraz z niwelacją terenu, rozbiórka części muru i płyty 
betonowej w celu dojść do bieżni oraz skoczni przy Szkole Podstawowej nr 15 
w Gorzowie Wlkp. Roboty budowlane zostały przeprowadzane w oparciu o 
dokumentację projektową opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowania i 
Realizacji Budownictwa "BUDEX" S.C. oraz zgłoszenie wykonania robót 
budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę 
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obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę. Budowa bieżni i 
skoczni w dal będzie realizowana na działce 1294/5: obręb nr 4 Staszica w ramach 
zadania inwestycyjnego: "Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 
15 w Gorzowie Wlkp." w ramach budżetu obywatelskiego. Bieżnia rekreacyjna 
lekkoatletyczna, czterotorowa o nawierzchni sztucznej poliuretanowej 
przeznaczonej do biegów na 60 metrów, skocznia do skoków w dal i trójskoków o 
nawierzchni sztucznej - poliuretanowej z rozbiegiem o długości 63,71 m2 
zakończonej zeskokiem o długości 21 ,94 m2 wypełnionym piaskiem, końcówki muru 
w obrębie skarpy należy ściąć dopasowując je do spadku nowoprojektowanej skarpy 
(na odcinku około 2,6 m), elementy małej architektury - ławki w pobl iżu rozbiegu do 
skoku w dal wg rysunków projektowych, dojścia do skoczni w dal oraz bieżn i z 
chodnika z kostki polbrukowego wg rysunków projektowych. Dodatkowo wykonawca 
zobowiązany j est do wykonania oraz montażu w widocznym miejscu w pobliżu 
inwestycji tablicy informacyjnej budżetu obywatelskiego o wymiarach 40 cm x 60 cm, 
której wzór zamieszczony został w załącznikach do przedmiotowego zapytania. 
Roboty budowlane ukończono w terminie i obiekt został oddany do eksploatacji. 

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 
BUDOWA MINI KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY BOISKU ZESPOŁU 
SZKÓŁ BUDOWLANYCH , UL. OKRZEI 42. 
Budżet: 267.793zł. Wykonanie :263.295,30zł. 
Projektant: ERMS KAMILA KARŁOWSKA, ul. DĘBOWA 7, 78-400 Szczecin 
Nadzór Autorski: ERMSKAMILA KARŁOWSKA, ul. DĘBOWA 7, 78-400 Szczecin 
Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe .,FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. K., ul. $wierczewska 5, 71-066 
Szczecin 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu 
realizacj i robót. W ramach dokumentacji zaprojektowano bieżnię czterotorową do 
biegu na 100m (całkowita długość projektowanego elementu to 120,75m). 
Dodatkowe wyposażenie bieżni w blok startowy treningowy o długości 80 cm, 
skocznię so skoków w dal i trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia kulą składającej się z 
koła i pola rzutów. W ramach zadania wykonano tablice informacyjne zawierające 
regulamin korzystania z obiektów sportowych wraz z montażem. W czerwcu Miasto 
podpisało umową na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe . FAWAL" Filip Walczak. Głównym wykonawcą 
robót wyłoniony została firma PARTNER Zbigniew Uszyński, który wykonał prace w 
terminie i kompleks został oddany do eksploatacji. 

Dział 926, rozdz.iał 92695 § 6050 
BUDOWA MINI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY ULICY KONSTYTUCJI3 MAJA. 
Budżet: 37.700zł. Wykonanie : 
17.294,66zł. 
Wykonawca : PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. K., ul. $wierczewska 5, 71-066 
Szczecin 
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Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za roboty budowlane polegające 

na ustabilizowaniu drenażu opaskowago obu boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 w 
Gorzowie Wlkp. przy ulicy Konstytucji 3 Maja, za pomocą lepiszcza na bazie 
epidianu. Prace zostały wykonane i zakończone w terminie. 

Sporządziła: Joanna Kulczyńska 
Zatwierdziła : Agnieszka Surmacz 
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Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

PREZYDENT MIASTA 

l 
l l l 
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Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 1 lipca 2016 roku 
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Schemat o rganizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa W lkp. 

PREZYDENT MIAST A 
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l l l 
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Miasta ds. Gospodarki Miasta ds. Rozwoju Miasta ds. Społecznych 
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ZalączmK NT 1 
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Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
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