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Wydział Strategii Miasta 
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W tabelach kart programów strategicznych zostały użyte nazwy wydziałów w wersji zgodnej ze Strategią 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 201 0-2020 
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Symbol 
Program Szk. Rozwój szkolnictwa wyższego 

Wyższe 1 

Działanie 1 Ustanowienie powiązań kooperacyjnych Miasta z gorzowskimi szkołami wyższymi oraz 
uczelniami Woj. Lubuskiego, Szczecina, Poznania, Europejskim Uniwersytetem 
Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi tych 
ośrodków we wspieraniu przedsięWzięć ważnych z punktu widzenia strategicznego 
rozwoiu Gorzowa, a bedacvch elementem specyfiki zachodnieQo poQranicza Polski 

Miernik oceny działania Wypracowanie strategicznych rozwiązań 
1 
Termin realizacji Działanie ciągłe 

działania 1 
Koordynator działania 1 Wydział Rozwoiu i PromocH Miasta * 
Działanie 2 Działanie na rzecz utworzenia akademii gorzowskiej na bazie uczelni wyższych -

wspieranie zamierzeń szkół wyższych, skierowanych na realizację wymogów ustawy -
Prawo o szkolnictwie wyższym, niezbędną dla utworzenia akademii gorzowskiej, m.in. 
drogą dofinansowania niezbędnej do tego infrastruktury technicznej i naukowej (np. 
dofinansowanie zakupów księgozbioru naukowegQ)_ 

Miernik oceny działania Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo badawczej 
2 
Termin realizacji Działanie ciągłe 

działania 2 
Koordynator działania 2 Doradca Prezyjenta Miasta ds. szkolnictwa wyżsZE>go 

Działanie 1 
Kluczowe znaczenie dla Miasta w tym zakresie miały prace związane z Gorzowskim Ośrodkiem 
Technologicznym Parkiem Naukowo-Przemysłowym. GOT PNP Sp. z o. o. Wroku 2017 zrealizował 
projekt pt. "Lean Tour" - spotkania dużych przedsiębiorstw produkcyjnych północnej części 

województwa tubuskiego w celu wymiany praktyk i doświadczeń w obszarach zarządczych i 
procesowych. Benchmarking biznesowy, obszar nauki społecznych, dyscyplina nauki ekonomii, 
finanse, nauki o zarządzaniu, dziedzina nauk ekonomicznych; 
27 stycznia 2017 firma ICT Poland Sp. z o.o. zaprosiła do swojej siedziby w Kostrzynie n/0 
przedstawicieli największych firm północnej części województwa lubuskiego. Było to pierwsze 
robocze spotkanie w ramach projektu Grupy Lean, którego celem jest wzajemnie doskonalenie się 
firm. Pomysł otrzymał nazwę Grupy Lean, a spotkania w firmach- Lean Tours. Projekt jest wspólną 
inicjatywą prezydenta miasta Jacka Wójcickiego, Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Gorzowskiego Ośrodka 

Technologicznego PNP. W trakcie wizyty zapoznawano się z procesami produkcyjnymi i stosowanymi 
systemami zarządzania oraz metodami ciągłego doskonalenia. 
Spotkania odbyły się również w Borne Furniture, w firmie Molex z Sulęcina, Victaulic z Drezdenka, 
TPV, I.M.C. Engineering Poland. W pierwszej edycji projektu udział wzięło dziewięć firm subregionu 
gorzowskiego, w kolejnej swój udział zadeklarowało 13. 

Działanie 2 
Szkolnictwo wyższe 500 000,00 zł 

Na podstawie Umowy nr 1/WED/AJP/2017 zawartej dnia 12 czerwca 2017 roku 
z Miastem Gorzów Wlkp. przekazana została dotacja celowa w wysokości 500 000 zł 

dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na pomoc finansową 
w procesie dydaktycznym tj.: na dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego pierwszeetatowej kadry 
naukowo-dydaktycznej (badania naukowe, konferencje naukowe, publikacje naukowe, przygotowanie 
i druk książek itp.), dofinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o 
nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora 
pierwszeetatowej kadry naukowo dydaktycznej, oraz podniesienie jakości 
i poziomu kształcenia poprzez doposażenie laboratoriów, sal dydaktycznych. 
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Symbol 
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach 

Program 
Edukacja 1 

edukacyjnych -modelowanie sieci szkolnictwa w mieście zgodnie 
z założeniami reformy 

Działanie 1 Rozwój wczesnego wspomagania, objęcie wczesną i wyspecjalizowaną 
pomocą dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin, zwiększanie 
zgodnie z potrzebami społecznymi liczby zespołów terapeutycznych 
realizujących wczesne wspomaganie, tworzenie zespołów przy placówkach 
integracyjnych posiadających specjalistyczną kadrę 

Miernik oceny działania 1 Zmniejszenie liczby dzieci z dysfunkcjami 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Edukacji 
Działanie 2 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 
Miernik oceny działania 2 Współczynnik objęcia dzieci edukacja Przedszkolną 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Edukacji 
Działanie 3 Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych we wszystkich placówkach, 

umożliwiająca dziecku niepełnosprawnemu kontynuację nauki w środowisku 
lokalnym w oddziale ogólnodostępnym 

Miernik oceny działania 3 Dostępność placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych 
Termin realizacji działania 3 Działanie ciaale 
Koordynator działania 3 Wydział Edukacji 
Działanie 4 Dostosowanie szkół podstawowych do przyjęcia 6. Laików do klas l 
Miernik oceny działania 4 Analiza warunków edukacji 6. laików w szkołach 
Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Edukacji 
Działanie 5 Wdrażanie zmian związanych z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii 
Miernik oceny działania 5 Poziom wykorzystania nowoczesnych technoloqji 
Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Edukacji 

Działanie 1 
2017 r. -wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęto 125 dzieci. 
Specjalistyczna pomoc udzielona przez zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dzieciom 
rodzicom w 2017 r Pornoc udzielona rodzicom 

Formy pomocy Rodzice 

Treningi (liczba osób) 108 
Warsztaty (liczba osób) 23 

Terapia rodzin (liczba rodzin) 4 
Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) 22 

Inne (liczba osób) 496 

Pornoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży. 

Formy pomocy 

Dzieci w 
Dzieci do 3 wieku Uczniowie szkół 
roku życia przedszkolny podstawowych 

m 

Uczniowie 
gimnazjów 

Uczniowie szkół Młodzież nie 
ponadgimnazjaln ucząca się i 

ych nie pracująca 
Ogółem 

Uczestnicy 
form 

trwających 
ponad 3 
miesiące 

Zajęcia korekcyjno- ~~ 37 l 20 l 1 l 1 l o i;- 58 
kompensacyjne l u l l "~ 

lr-:T...:.e:..:.ra.c..:pi-=:a:-.::lo"-go::.o:p...:.ed""y...:.cz::c..nccca+l ____:8:__-fl _ _:_:16:..:.7_+-1_...:.5ccc.O __ jf--1'-----ll 1 -l O J 227 216 

psychol:~~~~~~. w tym l O l 26 l 27 l 14 ~~~ 58 
psychoterapia l 1 1 l u l 1 0 

l Socjoterapia / O l O l 25 l O l O l O 25 25 
Zajęcia z uczniami 

zdolnymi lo! o l 15 l o l o l o ~ 15 
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Inne zajęcia o l l l l l l charakterze 3 22 39 5 3 
terapeutycznym 

72 o 

Zajęcia grupowe l l l i l l prowadzone w 
0 0 809 227 603 

szkołach i placówkach 
oświatowych 

o 1639 o 

o 30 30 Ćwiczenia l 1 0 l ; 8 l 2 l l l rehabilitacyjne O O 
Inne formy pomocy ~~i--1_1_1--lli--1-3--+~--o-__!'l---1--+~--o--f-1-4-7-+--63--l 

indywidualnej l 22 

Inne formy pomocy ~~ 63 l 126 l 17 l O l 
grupowej l " o 93 

l Porady bez badań l 13 l 19 l 70 l 31 l 37 l o l 170 o 

o 

Badania przesiewowe lor-----1 ---:-1 ----+----1 -T--1 -i--~ --+-1 -r------l 
słuchu w ramach O 123 1 O O O 124 O 

programu "Słyszę" 

Porady po badaniach l 0 l 20 l 2 l 0 l o o 22 
przesiewowych 

Badania przesiewowe "~--+-~ ------------l--1 -----1-1 -O lo wzroku w ramach O 114 4 O 118 o 
programu "Widzę" 

Badania przesiewowe l l l l "r-----+-----+---1 mowy w ramach O 12 40 O O 52 O 
programu "Mówię" 

Liczba dzieci przyjętych przez poradnię- 5651. 

Działanie 2 
Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie, w roku szkolnym 2017/18 wyniósł 97% (4762 dzieci). Na potrzeby dzieci w biezącym roku 
szkolnym zaadoptowano 5 pomieszczeń dla 6 oddziałów na 150 miejsc (obowiązek zapewnienia 
miejsc wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym). Ponadto przygotowano 50 miejsc w Szkole 
Podstawowej nr 13 dla oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 29. 

Działanie 3 
W 2017 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 ). Nie powołano nowych 
zespołów terapeutycznych. 
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 (obiekty posiadają windy 
dla osób niepełnosprawnych). 

Działanie 4 
W związku z reformą dzieci 6-letnie pozostały w przedszkolach, do klas l szkół podstawowych idą 
dzieci 7- letnie. Nie przystosowano kolejnych gabinetów i miejsc zabaw dla dzieci. 
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Działanie 5 
W ramach projektów edukacyjnych w roku 2016 wydatkowano 595 695,04 zł, a w roku 2017: 
2 370 603,73 zł na uzupełnienie wyposażenia w nowoczesne produkty dydaktyczne oraz utworzenie 
dodatkowych miejsc w gorzowskich placówkach edukacyjnych. 

Projekt 

Unijne przedszkolaki w Gorzowie 

dostawa wyposażenia (meble, doposażenie kuchni) i pomocy dydaktycznych (kąciki zabaw, gry, 
zabawki, mini siłownie, sprzęt nagłaśniający) 

środki 

79 713,70 

79713,7 

Kształtowanie kompetencji kluczowych ( ... ) 1 707 962,30 

pracownie technologii informacyjno - komunikacyjnej w 6 szkołach oraz zestawy multimedialne 
l (tablice interaktywne, projektor z uchwytem, oprogramowanie) w 21 szkołach 277 307,21 

dygestorium i stół laboratoryjny w SP2 12 030,00 

l pakiet biofeedback SP7 6 700,00 

mikser recepturowy automatyczny ZS02 4 000,00 
pomoce dydaktyczne (doposażenie pracowni biologicznych, matematycznych, fizycznych, 
chemicznych, nauki języków obcych) 1 407 925,09 

Zawodowcy w Gorzowie 582 927,73 

l panele mechatroniczne ZSBiS 29 600,00 

l główka fryzjerska WZDZ 4 305,00 

skaner WED 3 936,00 

l piec konwekcyjno parowy z okapem ZS14 23 887,00 

oprogramowanie profesjonalne graficzne ZSOdz 119 064,00 

l panele Siemens ZSEiek 23 901,97 

maszy[])'Jloligraficzne ZSOdz 36 910,00 

traktorek oqrodniczy wielofunkcyjny ZS14 9 075,00 
inne profesjonalne pomoce dydaktyczne: wyposażenie pracowni TIK, sterowniki PLC Siemens, 
wyposażenie pracowni logistyki, profesjonalny sprzęt fotograficzny, sprzęt nagłaśniający, 
doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelowych) 332 248,76 

W 2017 roku Miasto Gorzów Wlkp. pozyskało środki w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -
komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" w wysokości 42.000,00 zł. Program 
realizowały niżej wymienione szkoły podstawowe, które dotację w kwocie 14.000,00 zł na szkołę, 
przeznaczyły na zakup pomocy dydaktycznych, tj.: 
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi: 
-tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym; 
- projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy; 
-głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 
-tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego. 
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 
-tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym. 

Program Symbol Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy 
Edukacja 2 

Działanie 1 Różnorodna oferta edukacyjna 
Miernik ocenv działania 1 Struktura kształcenia oqólneqo i zawodoweqo. 
Termin realizacji dzialania 1 Działanie ciągłe 
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Koordynator działania 1 Wydział Edukacji 
Działanie 2 Rozwr anie szkolnictwa zawodoweQo 
Miernik oceny działania 2 Wzrost liczby uczniów szkól zawodowych. 
Termin realizac'i działania 2 Działanie ciągle 

Koordynator działania 2 Wydział Edukacii 
Działanie 3 Objęcie priorytetem przedmiotów ścis!vch 
Miernik oceny działania 3 WYniki eazaminów zewnetrznych 
Termin realizac'i działania 3 Działanie ciąqłe 

Koordynator działania 3 Wydział Edukacji 
Działanie 4 Rozwijanie kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłvch 
Miernik oceny działania 4 Powszechność i różnorodność oferty edukacYinei 
Termin realizac'i działania 4 Działanie ciaale 
Koordynator działania 4 Wydział Edukacji 
Działanie 5 Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rvnku pracy 
Miernik oceny działania 5 Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadqimnazjalnych. 
Termin realizacji działania 5 Działanie ciaole 
Koordynator działania 5 Wydział Edukacji 

Działanie 1 
Miasto Gorzów Wlkp. w ramach zadali gminy i powiatu prowadziło 17 szkół ponadgimnazjalnych, 71 
oddziałów liceum ogólnokształcącego, 109 oddziałów technikum oraz 28 oddziałów zasadniczej szkoły 

d '/b ' ' k ł l t zawo oweJ, ranzoweJ sz DłY s opnra. 
Placówki Liczba szkół 
Szkoły panagimnazjalne-wszystkie w ramach zadali powiatu 17 
Oddziały liceum ogólnokształcące~ o 71 
Oddziały technikum 109 
Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkołv l stopnia 28 

*bez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 

Działanie 2 
Liczba młodzieży w gorzowskich samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych przedstawia się 

następująco: 

Placówki Liczba uczniów 
Liczba uczniów szkół ogólnokształcących 2054 
Liczba szkół zawodowych (technika, branżowe) 3543 

Działanie 3 
Rozkład średnic h wyników procentowych i stan in qorzowskich samorzadowvch oimnaz'ów w 2017 r. 

"' "' "' 
(!) :;;; ,., :;;; ,., 

o o 
"" .ctl "' " 

L) 

" "" ""- " c o·- a; o .!!! o 
N o 

-~ "' ·- c: 'O, " ~d CI) " 
:;;; E E" c: E "' 

~~ "' * " " e ro .Q t:i ·c .Q w o 1ii 
(!) ,., N "O N "O c: o Q_ t! t! >.-"' :C E o o o o 

" li ·- Q_ Q_ . ....:... a. o. . ....:.., a. a. 

G nr 3 wynik szkoły 67,68 56,55 43,61 49,34 71,29 50,89 

stanin kraju 5 5 5 5 5 5 
G nr4 wynik szkoły 65,12 49,73 35,88 45,46 72,33 47,70 

stanin kraju 4 3 3 3 6 4 
G nr6 wynik szkoły 73,83 57,65 49,03 54,05 72,83 58,25 

stanin kraju 6 5 6 6 6 6 

G nr7 wynik szkoły 75,28 63,92 57,05 61,67 81,15 66,95 

stanin kraju 7 6 7 8 7 7 

G nr 9 wynik szkoły 77,91 69,60 58,74 59,21 79,44 82,28 

stanin kraju 7 8 7 7 7 9 

G nr 12 wynik szkoły 66,84 55,34 39,05 50,97 62,72 44,50 

stanin kraju 4 4 4 5 5 4 
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G nr 13 wynik szkoły 68,05 60,38 50,11 

stanin kraju 5 6 6 
G nr 16 wynik szkoły 68,32 51,62 31,11 

stanin kraju 5 3 3 

G nr20 wynik szkoły 70,85 57,78 43,88 

stanin kraju 5 5 5 

G nr21 wynik szkoły 78,38 65,64 51,92 

stanin kraju 7 7 6 

GM Sport. nr 1 wynik szkoły 76,63 62,76 52,22 

stanin kraju 7 6 7 

G Sport. nr 2 wynik szkoły 54,04 44,00 32,76 

stanin kraiu 2 2 3 
G nr 14** wynik szkoły 65,10 64,5 37,41 

stanin kraju X X X 

G nr 19*** wynik szkoły 50,00 38,33 25,17 
stanin kraju 2 2 2 

GO**** wynik szkoły 31,33 35,43 19,15 

stanin kraju 1 2 1 

Gorzów Wlkp. 71,50 60,88 49,06 

woj. lubuskie 67,12 57,12 44,74 

okręg 66,57 57,27 44,85 

kraj 69 59 47 

*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 
Zdawal n ość egzaminu maturalnego - licea 
Zdawal n ość egzaminu maturalnego - technika 
Zdawal n ość egzaminu -szkoły dla dorosłych 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Nr Zawód 
kwalifikacji 

A.12. Wykonywanie usłuq krawieckich 
A.18. Prowadzenie sprzedaży 
A.19. Wykonywanie zabieqów fryzjerskich 
A.22. Prowadzenie działalności handlowej 
A.23. Projektowanie fryzur 
A.28. Orqanizacja i nadzorowanie transportu 
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 

53,30 

6 
44,38 

3 
51,30 

5 

58,64 

7 

55,16 

6 

37,04 

2 
51,90 
X 

34,83 
2 
30,95 

1 

54,30 

50,64 

50,92 

52 

A.30. 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w 

procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

A.31. 
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów 

transportowych 

A.32. 
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w 

jednostkach organizacyjnych 
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
A.36. Prowadzenie rachunkowości 
A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych 

70,12 69,00 

6 7 
64,76 39,50 
5 3 

71,12 56,60 

6 6 

78,32 48,67 

7 4 

74,27 74,86 

6 8 

40,78 80,00 

2 8 
61,00 
X 

38,43 42,20 
2 3 
38,06 32,88 

2 1 

73,13 57,78 

65,18 56,41 

65,57 53,85 

67 54 

91,7% 
96,6% 
84,6% 
37,5% 

Zdawal n ość 
w2017 

83,0 
90,9 
80,0 
100,0 
87,5 

83,33 
-

96,43 

96 

-

78,6 
67,1 
50,0 
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A 59. 
Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań 64,0 

analitycznych 
8.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 90 

8.30. 
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji 40 

przetar~owej 

8.33. Or~anizacja i kontrolowanie robót budowlaQych 85 
8.5. Montaż systemów suchej zabudowy 92 
8.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 94 
8.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 100 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 69,6 
peryferyjnych 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie 61 '1 
sieciami 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 78 
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 40 
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 89, 
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 75 
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 65 
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 47,2 
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 72 

M.12. 
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 86 

pojazdów samochodowych 
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 83,33 

M.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 95 

samochodowych 
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 91,4 
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsłu~i pojazdów samochodowych 33,3 
M.44. Or~anizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń -
R.1 O. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 81,8 

R.11. 
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań -

inspekcji weterynaryjnej 
R.18. Planowanie i or~anizacja prac o~rodniczych -

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 85,7 
krajobrazu 

R.22. 
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów -

malej architektury krajobrazu 
R.7. Ocena stanu środowiska 72 
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 21,5 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 94,7 
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym uslu~i hotelarskie 83,3 
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 71,42 
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 97,3 
T.6. Sporządzanie potraw i napojów 97,3 

Działanie 4. 
Kształcenie dorosłych w roku szkolnym 2017/2018 r., w zakresie ogólnokształcącym realizowane jest 
w l Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1. W ramach 
form kształcenia pozaszkolnego, realizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe. W roku szkolnym 
2017/2018 uruchomiono: osiem kursów w Centrum Kształcenia Zawodowego: A65 Rozliczanie 
wynagrodzeń i danin publicznych (20 osób), M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (20 osób), 
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (20 osób), E.7 Montaż i konserwacja maszyn i 
urządzeń elektrycznych (20 osób), E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (20 
osób) A36 Prowadzenie rachunkowości (22 osoby), A30 Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, M.17 Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń, jeden w Zespole Szkół Odzieżowych- A71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych, jeden w Zespole Szkół Ogrodniczych - R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw 
ogrodniczych. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są kursy doskonalące, organizowane przez 
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Regionalny Ośrodek Dokształcania 
Zawodowego. 

Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Działanie 5. 
Poradnictwo zawodowe realizowane jest w 100 % szkół. 
Poradnictwo zawodowe prowadzone przez Zespól Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych. 
Liczba uczniów objętych zajęciami grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia i 
zawodu· 
Typ szkoły 2017 r. 
Szkoły podstawowe 184 
Gimnazja 1110 
Szkoły ponadqimnazialne 223 
Razem 1517 

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie przeprowadzonych 
badań· 

Typ szkoły 2017 r. 
Szkoły podstawowe o 
Gimnazja 19 
Szkoły ponadqimnazialne 7 
Razem 26 

L' b b' t h . d 'd ICZ a UCZniOW O JjętYC lnJywl d ua nym1 pora amt zawo dowymi bez przeprowadzonych badań: 
Typ szkoły 2017 r. 
Szkoły podstawowe o 
Gimnazja 12 
Szkoły ponadqimnazialne 1 
Razem 13 

Realizowanie projektów 

Realizacja projektów ze środków UE 

Lp. Tytuł Programu Realizator Tytuł projektu Okres realizacji Przyznane Wkład Wkład Wartość projektu 
zadania finansowani własny własny wPLN 

ewPLN finansow niefinan 

Y w sowy 
PLN wPLN 

1 Erasmus+ Zespół Szkół "Prawa 01.09. 2015· 139403,00 0,00 0,00 139403,00 
nr 21 człowieka w 31.12. 2017 

społeczności 
europejskiej, a 
system 
europejskich 
wartości" 

2 Erasmus+ Szkoła "Różne metody od 01.09.2016 133767,00 0,00 0,00 133767,00 
Podstawowa nr nauczania a do 31.08.2019 
15 podwyższanie 

umiejętności 
językowych" 

3 Erasmus+ Zespół Szkół "Spotkajmy się i od 01.09.2016 82789,00 0,00 0,00 82789,00 
Ogólnokształcą bawmy fizyką" do 31.08.2018 
cych nr 16 

4 Erasmus+ Zespół Szkół "Europejskie od 01.06.2017 493686,00 0,00 0,00 493686,00 
Gastronomiczn kompetencje do 31.05.2019 
ych szansą na 

sukces 11" 

5 Erasmus+ Zespół Szkół "Nigdy się nie od 01.09.2017 87947,00 0,00 0,00 87947,00 
Ogólnokształcą poddawaj" do 31.08.2019 
cychnr16 
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6 Erasmus+ Szkoła "Z książki na od 01.09.2017 91705,00 0,00 0,00 91705,00 
?odstawowa nr ekran" do 31.08.2019 
13 

7 Program Zespół Szkół "Bądź najlepszy od 31.12.2015 440229,00 0,00 0,00 440229,00 
Operacyjny nr 12 w swoim do 30.12.2017 
Wiedza Edukacja zawodzie" 
Rozwój (PO 
WER) 

8 Program Zespól Szkół "Euroogrodnik- od 01.09.2016 351080,00 0,00 0,00 351080,00 
Operacyjny Ogrodniczych Międzynarodow do 31.12.2017 
Wiedza Edukacja e praktyki 
Rozwój (PO szansą na 
WER) rozwój uczniów 

Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w 
Gorzowie 
Wielkopolskim" 

9 Program Zespół Szkół "Europejskie od 01.09.2016 153218,00 0,00 0,00 153218,00 
Operacyjny Odzieżowych staze drogą do do 31.08.2017 
Wiedza Edukacja sukcesu 
Rozwój (PO zawodowego" 
WER) 

10 Program Zespół Szkół "Euroogrodnik 2 od 01.09.2017 429178,00 0,00 0,00 429178,00 
Operacyjny Ogrodniczych - do 31.08.2019 
Wiedza Edukacja Międzynarodow 
Rozwój (PO e praktyki 
WER) szansą na 

rozwój uczniów 
Zespołu Szkół 

Ogrodniczych w 
Gorzowie 
Wielkopolskim" 

11 Zintegrowane Wydział "Kształtowanie od 01.09.2016 7747197,45 0,00 407747, 8154944,69 
Inwestycje Edukacji kompetencji do 31.01.2018 24 
Terytorialne (75 szkół z kluczowych na 
Miejskiego terenu MOF potrzeby rynku 
Obszaru Gorzowa W!kp. pracy na 
Funkcjonalnego w tym 49 obszarze MOF 
Gorzowa Wlkp. publicznych w Gorzów'' 
Regionalnego Gorzowie 
Programu Wlkp., 20 
Operacyjnego- publicznych 
Lubuskie 2020 w gminach 
Osi priorytetowej partnerskich, 6 
8. Nowoczesna niepublicznych 
edukacja w Gorzowie 

Wlko.) 
12 Zintegrowane Wydział "Unijne od 01.08.2016 1699937,05 0,00 299999, 1999936,86 

Inwestycje Edukacji ( 7 przedszkolaki" do 31.07.2017 81 
Terytorialne przedszkoli 
Miejskiego miejskich) 
Obszaru 
Funkcjonalnego 
Gorzowa Wlkp. 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego-
Lubuskie 2020 
Osi priorytetowej 
8. Nowoczesna 
edukacia 
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13 Europejski Wydział "Zawodowcy w od 01.09.2016 3241205,00 0,00 172126, 3413331,00 
Fundusz Edukacji (12 Gorzowie" do 28.02.2018 00 
Społeczny szkól 
(Zintegrowane kształcących 
Inwestycje zawodowo i 1 
Terytorialne Centrum 
Miejskiego Kształcenia 

Obszaru Zawodowego) 
Funkcjonalnego 
Gorzowa Wlkp. 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego-
Lubuskie 2020 
Osi priorytetowej 

8. Nowo~tesna 
edukacja 

14 Europejski Wydział "Zawodowcy w od 01.01.2018 14822682,0 0,00 780141, 15602823,00 
Fundusz Edukacji (12 Gorzowie 2.0" do 31.12.2020 o 00 
Społeczny szkól 
(Zintegrowane kształcących 
Inwestycje zawodowo i 1 
Terytorialne Centrum 
Miejskiego Kształcenia 

Obszaru Zawodowego) 
Funkcjonalnego 
Gorzowa Wlkp. 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego-
Lubuskie 2020 
Osi priorytetowej 
8. Nowoczesna 
edukacja) 

15 Program Wydział "Transgraniczny od 2017 do 2019 1622811,00 286379, 0,00 1909190,00 
Współpracy Edukacji model dualnego 00 
INTERREGVA (Zespól Szkól kształcenia 
Brandenburgia- Budowlanych i zawodowego 
Polska 2014~ Samochodowy "ViVA 4.0" 
2020 ch, Zespól 

Szkół 
Mechanicznyc 
h, Centrum 
Kształcenia 
Zawodoweool 

16 Program Zespół Szkół "Transgraniczna od 2017 do 2019 2432814,00 433493, 0,00 2866307,00 
Współpracy Gastronomiczn edukacja na 00 
INTERREG VA ych rzecz branży 
Brandenburgia- gastronomicznej 
Polska 2014- i spożywczej 
2020 polsko~ 

niemieckiego 
pogranicza" 

17 Stowarzyszenie Przedszkole "Językowy 2017-10-06 2678,00 400,00 0,00 3078,00 
Gmin Polskich Miejskie nr 23 zawrót głowy" 
Euroregionu "Pro 
Europa Viadrina" 
ze środków 
Polsko ~ 
Niemieckiej 
Współpracy 
Młodzieży 

18 Stowarzyszenie Przedszkole Koncert 2017-12-01 1910,00 190,00 0,00 2100,00 
Gmin Polskich Miejskie nr 23 Świąteczny z 
Euroregionu "Pro okazji Świąt 
Europa Viadrina" Bożego 
ze środków Narodzenia pod 
Po!sko ~ hasłem: 
Niemieckiej "Językowy 
Współpracy zawrót głowy" 
Młodzieży 
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19 Stowarzyszenie Przedszkole ,,4x3 prosta do końca roku 3000,00 1000,00 0,00 4000,00 
Gmin Polskich Miejskie nr 23 sprawa" 2017 
Euroregionu "Pro 
Europa Viadrina" 
ze środków 
Polsko-
Niemieckiej 
Współpracy 
Młodziezv 

20 Stowarzyszenie Szkoła "Polsko- od 26.09.2017 3048,00 500,00 0,00 3548,00 
Gmin Polskich ?odstawowa nr niemiecki do 29.09.2017 
Euroregionu "Pro 2 (Gimnazjum przewodnik o 
Europa Viadrina" nr 9) naszych 
ze środków miastach i 
Polsko- regionach-
Niemieckiej kontynuacja 
Współpracy projektu z 
Młodziezv kwietnia 2017" 

21 Stowarzyszenie Szkoła "Odkrywamy od 26.09.2017 3048,00 500,00 0,00 3548,00 
Gmin Polskich ?odstawowa nr swoje talenty" do 29.09.2017 
Euroregionu "Pro 13 
Europa Viadrina" 
ze środków 
Polsko-
Niemieckiej 
Współpracy 
Młodzieżv 

Program l Symbol 
Bezp. 1 

Bezpieczeństwo osobiste 

Działanie 1 Zintensyfikowanie działańorewenCviliVch w zaqrożonych reionach 
Miernik oceny działania 1 Ankiety, sondy prowadzone przez media wśród mieszkańców Miasta; 

Analizy komisji pracujących w mieście; 
Obniżenie wskaźników przestępczości; 
Poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta; 
Zmnieiszenie strat soowodowanvch wandalizmem- zmniejszenie kosztów. 

Termin realizacii działania 1 Działanie ciaale 
KoordVnator działania 1 Wvdział Zarzadzania Krvzvsoweao 
Działanie 2 Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach 

l qromadzenia sie młodzieży 
Miernik ocenv działania 2 
Termin realłzaGIT działania 2 
Koordvnator działania 2 
Działanie 3 

Miernik oceilV działania 3 
Termin realizacii działania 3 
Koordvnator działania 3 

Działanie 1 
Straż Miejska: 

Raoort z orzeorowadzonvch działań 
Działanie clagłe 
Wvdział Zarzadzania Krvzvsoweoo 
Większe wykorzystanie monitoringu wizyjnego Miasta do inteiWeniowania 
w przvpadku niewłaściwYch zachowań i orzesteostw 
Raport z wykorzystania monitorinqu 
Działanie ciaale 
Wydział Zarzadzania Krvzysoweqo 

a) Ograniczanie naruszeń prawa przez bezdomnych: 
-doprowadzono do Ośrodka Pornocy Osobom Nietrzeźwym 44 bezdomnych, 
-przeprowadzono 379 kontroli miejsc osób bezdomnych, 

b) Naruszenia przepisów przez właścicieli psów polegające na nie sprzątaniu odchodów oraz 
nie zachowaniu ostrozności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności na osiedlach STASZICA, 
GÓRCZYN, PIASKI, DOLINKI, SŁONECZNE: 

- przeprowadzono 404 interwencje, 
- nałaźono 16 mandatów karnych, 
-skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu, 
- zlecono wyłapanie 7 psów bez opieki. 
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c) Poprawa poczucia porządku i bezpieczeństwa obywateli przez ograniczenie zjawiska 
spożywania alkoholu (i następstw w postaci zakłócania spokoju, używania słów wulgarnych, 
dewastacji mienia) w miejscach publicznych np. parkach, placach zabaw, terenach szkół: 

- ujawniono 1599 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
- wobec 123 zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego, 
- skierowano 4 wnioski do Sądu o ukaranie, 
- w przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie. 

Komenda Miejska Policji: 
W celu prowadzenia kompleksowej diagnozy miejsc i rejonów zagrożonych wykroczeniami 

oraz przestępstwami Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wykorzystuje funkcjonujące od 2016 
roku narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stworzenie 
możliwości kontaktu z Policją poprzez Internet ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców. Zgłaszane przez obywateli zagrożenia są na bieżąco weryfikowane i eliminowane. 

W 2017 roku poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze przyjęli 1924 
zgłoszenia na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym 898 - potwierdzonych, przy czym 226 zagrożeń 
wyeliminowano. 

Ważnym elementem diagnozy społecznych oczekiwań oraz bezpośredniej wymiany informacji 
w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ich miejscu zamieszkania są debaty 
społeczne. W roku 2017 spotkania ze społeczeństwem realizowane przez Policję zostały ujęte w cykl 
"POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE- MOZ:ESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW'. Na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. w 2017 roku odbyły się 3 debaty, podczas których dyskutowano nad problemem 
najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak 
również omawiano zgłaszane problemy społeczne oraz wnioski przedstawiane podczas 
wcześniejszych spotkań, wymagające podjęcia przez Policję konkretnych działań prewencyjnych. 

Działanie 2: 
W roku 2017 kontynuowano program ewakuacji wybranych placówek oświatowych 

w połączeniu z głośnymi próbami syren alarmowych. 
Zasadą typowania poszczególnych placówek oświatowych, w danym terminie, była ich wzajemna 
bliskość położenia względem siebie, czego następstwem było uruchamianie tylko wybranych, 
znajdujących się w strefie oddziaływania na nie, syren alarmowych. 

Każdorazowo przed terminem ewakuacji, w czasie odprawy w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, wyznaczane były osoby do zespołu kontrolnego, z zadaniem 
przeprowadzenia kontroli w przydzielonej placówce oświatowej pod kątem realizowanego ćwiczenia, 
ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. Wykonania Planu ewakuacji i harmonogramu ewakuacji z poszczególnych kondygnacji; 
2. Wyznaczenia osób do kierowania procesem ewakuacji; 
3. Sprawdzenia wyznaczenia rejonu do ewakuacji i jego odpowiedniego zabezpieczenia; 
4. Sprawdzenia wyznaczenia rejonu do sił ratowniczych; 
5. Ustalenia ilości ewakuowanych osób; 
6. Pomiaru czasu procesu ewakuacji. 

Czynności kontrolne realizowane były równolegle także przez Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 

Przed ćwiczeniami w placówkach przeprowadzone zostały przez Policję i Państwową Straż 
Pożarną pogadanki na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w sytuacji 
zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem elementów ewakuacji z budynków użyteczności 
publicznej. Placówki i terminy ćwiczeń ustalone zostały w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu 
Miasta. 
W trakcie ćwiczeń ewakuowano następujące ilości osób. 

.· . Liczba 
Liczba Liczba 

ewakuowanych . 

Lp. ewakuowanych personelu/ 
Nazwa placówki dzieci 

uczniów obsługi 
przedszkolnych 

Zespół Szkół Mistrzostwa 
1. Sportowego X 480 40 

ul. Sianisławskiego 2, 
2. Przedszkole Miejskie nr 11 105 X 20 
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ul. Malczewskiego 2, 

3. 
Szkoła Podstawowa nr 5 

230 28 
ul. Al. Konstytucji 3 Maja 44, 

X 

4. 
Zespół Szkół nr 20 

1300 80 
ul. Szarych Szeregów 7, 

X 

5. 
Przedszkole Miejskie nr 22 

59 9 
ul. Szarych Szeregów 2, 

X 

6. 
Zespół Szkół Gastronomicznych 

343 33 
ul. Okólna 35 

X 

7. 
Szkoła Podstawowa nr 2 

450 37 
ul. Zamenhofa 2 a, 

X 

8. 
Przedszkole Miejskie Nr 7 

125 21 
ul. Głowackiego 4 

X 

9. 
Przedszkole Miejskie nr 6 

77 12 
ul. Drzymały 18 

X 

Razem: 366 dzieci 2.803 uczniów 280 osoby 

Łącznie: 3.449 osób 

Straż Miejska 
a) 31 stycznia 2017 r. -"Bezpieczne ferie Caritas". Bezpieczne ferie w mieście. Strażnicy 

Miejscy w czasie ferii zimowych zwiększyli czujność i aktywność. W szczególności w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwiększyli ilość patroli w okolicach kanału Ulgi i stawów 
znajdujących się na terenie Gorzowa. Wszystko po to, by uniknąć sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu. Poza patrolami zwracali uwagę najmłodszym i przypominali o zagrożeniach 
związanych z zabawą w rejonie zbiorników wodnych. Patrole prowadzono w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych w szczególności w rejonach ujścia rzek, kanałów, ścieków, 
stawów, pomostów oraz miejsc, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu. 
"Bezpieczne ferie", były też tematem spotkań strażników miejskich z dziećmi i młodzieżą. Były 
one organizowane w świetlicach Caritasu. Dyskusje dotyczyły m.in. zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym po zmroku. 

b) 30 maja 2017 r. "Strażnicy miejscy z młodzieżą o papierosach".W przeddzień Światowego 
Dnia bez Tytoniu strażnicy miejscy spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w ramach kampanii antytytoniowej organizowanej przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną. 
Przedstawili obowiązujące przepisy dotyczące zakazów palenia wyrobów tytoniowych oraz 
odpowiedzialności prawnej grożącej za ich naruszenie. 

c) 4 czerwca 2017 r. Festyn z okazji "Dnia Dziecka" w Parku Róż. W czasie festynu 
funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zasad 
bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze publicznej. Dzieci zostały zapoznane 
z przepisem dotyczącym obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla 
rowerzystów. Podczas festynu za aktywny udział w pogadance wszyscy uczestnicy 
obdarowani zostali odblaskami. W zajęciach wzięło udział około 100 dzieci. 

d) 5 czerwca 2017 r. "Cała Polska Czyta Dzieciom". W filii nr 3 WiMBP przy 
ul. Bo h. Westerplatte 1 O w Gorzowie Wlkp. funkcjonariusze Straży Miejskiej wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji. W czasie zajęć strażnicy czytali dzieciom bajki, ponadto przeprowadzili 
krótkie pogadanki edukacyjno - prewencyjne dotyczące odpowiedniego zachowania się 
w przypadku spotkania agresywnego psa oraz bezpiecznego poruszania się rowerem. 
W zajęciach wzięło udział około 30 dzieci. 

e) 9 czerwca 2017 r. "Bezpieczne Wakacje" organizowane przez WORD w Gorzowie Wlkp. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili zajęcia edukacyjno- prewencyjne z zakresu 
ruchu drogowego, w których udział wzięło ok. 400 dzieci. 

f) 21 czerwca 2017 r.- ul. Spokojna 18, plac manewrowy OSK MIKRUS. 
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6 lipca 2017 r. - Park Kopernika, miasteczko rowerowe. 
16 sierpnia 2017 r. ul. Paderewskiego, SP 13, miasteczko rowerowe. 
"Warsztaty Rowerowe". Straż Miejska w okresie wakacyjnym przeprowadziła cykl 
"warsztatów" rowerowych dla dzieci, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat 
bezpiecznego poruszania się jednośladami po drogach. 
W trakcie każdego spotkania dzieci zostały zapoznane z ogólnymi zasadami ruchu 
drogowego dotyczącymi rowerzystów oraz przejechały tor rowerowy - w trakcie przyjazdu 
strażnicy miejscy omówili sposoby zachowania się przy poszczególnych znakach drogowych. 
Na zakończenie spotkań dzieci dostały elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo 
w trakcie poruszania się po drodze oraz zostały poczęstowane jabłkami, ufundowanymi przez 
Gorzowski Rynek Hurtowy. 
W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane pojazdy terenowe Fundacji Off Road, której 
członkowie opowiedzieli najmłodszym o wyprawach samochodowych po Polsce i Europie. 

g) lipiec - sierpień 2017 r. spotkania edukacyjne z zakresu bezpiecznego zachowania się w 
kontaktach z osobami obcymi oraz bezpieczeństwa na drogach z dziećmi na półkoloniach w 
CSR SŁOWIANKA 

h) 12 października 2017r. Spotkanie z dziećmi w bibliotece. W filii nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 O w Gorzowie Wlkp strażnicy miejscy 
spotkali się z przedszkolakami. W trakcie zajęć z 4 -5 latkami, strażnicy omówili jak dzieci 
powinny zachowywać się w trakcie spaceru z psem, w szczególności w przypadku 
napotkania na swej drodze agresywnego zwierzęcia i jego nagłego ataku. Przedszkolaki 
przećwiczyły bezpieczną dla nich w razie ataku, postawę "żółwia". Ponadto zostały zapoznane 
z postępowaniem w kontaktach z osobami nieznajomymi oraz numerem telefonu 
alarmowego 112. W spotkaniu wzięło udział 35 dzieci. 

i) 12 października 2017 r. Straż Miejska współorganizowała turniej drogowy pod nazwą 
"Na bezpiecznych obrotach" skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
Gorzowa Wlkp. Na terenie głównego organizatora - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego młodzież brała udział w kilku konkurencjach sprawdzających umiejętności 
dotyczące bezpiecznego poruszania się na drogach, np. jazdy samochodem po łuku drogi. 

Strażnicy miejscy przeprowadzili konkurencję polegającą na jeździe sprawnościowej rowerem 
po torze przeszkód, przy okazji zwracając uwagę na obowiązki rowerzystów. 

j) październik i listopad 2017 r. "Bezpieczny przedszkolak" strażnicy miejscy 
w porozumieniu z gorzowskimi przedszkolami przeprowadzili cykl zajęć prewencyjno
edukacyjnych z dziećmi w ramach programu: "Bezpieczny przedszkolak". W trakcie spotkań 
dzieci zapoznawane były ze sposobem postępowania w przypadku zaatakowania przez psa 
oraz niezwykle ważną kwestią - zachowania w stosunku do osób obcych, próbujących 
nawiązać z nimi kontakt, np. proponując podwiezienie samochodem do domu. Celem 
przedsięwzięcia było nabycie przez dzieci umiejętności bezpiecznych zachowań w 
wymienionych sytuacjach. Ponadto przedszkolaki zapoznawane były z numerami telefonów 
alarmowych, w czym strażników wspomagali operatorzy numerów alarmowych z Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawili oni dzieciom w praktyce jak taka rozmowa 
może przebiegać i o jakie pytania będą zadawane przez operatorów w trakcie zgłoszenia 
interwencji. Program był realizowany w 28 gorzowskich przedszkolach. 

k) 17 listopada 2017 r. "Warsztaty o psach". w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 
przy ulicy Dunikowskiego 5. Organizatorzy spotkania: komendant Straży Miejskiej i dyrektor 
ZSO nr 16, zaprosili do udziału również rodziców uczniów. 

W trakcie warsztatów funkcjonariusze Straży Miejskiej omówili prawne aspekty trzymania 
psów na uwięzi i sprzątania po nich odchodów. 

Komenda Miejska PSP: 
W roku 2017 funkcjonariusze Komendy przeprowadzili: 

• 71 zajęć edukacyjno- zapoznawczych w Sali "Ognik", w których udział wzięło ok. 2300 dzieci i 
młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
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• pogadanki edukacyjne w 45 placówkach oświatowych szczebla przedszkolnego, 
podstawowego oraz g·lmnazjalnego, w których udział brało ok. 11 000 dzieci i młodzieży; 

• 14 festynów, warsztatów i pikników edukacyjnych, w których udział brało ok. 2500 dzieci i 
młodzieży. 

Podczas spotkań przekazywane były informacje dat. bezpiecznych zachowań adekwatnie do 
występujących zagrożeń w danej porze roku (zagrożenia pożarowe, wodne, komunikacyjne, 
związane z CO, gazem, owadami błonkoskrzydłymi, 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 ramach działań "Kaski, Paski i Odblaski" z dziećmi 
z przedszkoli i szkół podstawowych, a także z seniorami organizowane w formie pogadanek, 
pokazów multimedialnych, a także ćwiczeń praktycznych dat. przechodzenia przez jezdnię 
wzięło udział 3229 osób. Celem działań prowadzonych przez funkcjonariuszy ruchu 
drogowego była edukacja najmłodszych w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

;.. 25.01.2017 r. - DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp. - 35 osób 
;.. 26.01.2017 r.- SP nr 4 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób 
;.. 26.01.2017 r.- Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp.- 110 osób 
;.. 09.02.2017 r.- Szkoła Podstawowa w Boleminie- 20 osób 
;.. 10.02.2017 r.- Studio tańca "Parkieciarnia" w Gorzowie Wlkp.- 30 osób 
;.. 21.02.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 45 osób 
;.. 08.03.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 30 osób 
;.. 20.03.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 70 osób 
;.. 28.03.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 45 osób 
;.. 29.03.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 225 osób 
;.. 06.04.2017 r,- Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp.- 140 osób 
;.. 12.04.2017r.- DPS nr 2 w Gorzowie Wlkp.- 34 osoby 
;.. 09.05.2017 r. - WORD w Gorzowie Wlkp. - konkurs pn " 10-latek w ruchu drogowym" - 48 
osób 
;.. 25.05.2017 r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp.- turniej komunikacyjny pn" Bądź 
bezpieczny na drodze" - 18 osób 
;.. 27.05.2017 r. - Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne "Słowianka" spółka Sp.zo.o. 
w Gorzowie Wlkp. -Igrzyska seniorów- 50 osób 
;.. 18.05.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp.- 220 osób 
;.. 09.06.2017 r.- Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.- 20 osób 
;.. 09.06.2017r. - Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Fabryczna w Gorzowie Wlkp. - event 
"Miłośnicy Off road Gorzów"- 150 osób 
;.. 15.06.2017r.- Festyn rodzinny ul. Siedlicka w Gorzowie Wlkp.- 200 osób 
;.. 28.06.2017 r.- Dom dziennego pobytu w Gorzowie Wlkp.- 22 osoby 
;.. 26.06.2017r. -Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp. -40 osób 
;.. 04.07.2017r.- Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.- 30 osób 
;.. 05.07.2017 r.- Centrum Szkoleniowe Memo w Gorzowie Wlkp. -12 osób 
;.. 14.07.2017r.- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp.-42 osoby 
;.. 28.07.2017r. - Parafia pw. Świętego Józefa w Gorzowie Wlkp. -40 osób 
;.. 12.09.2017r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp. -100 osób 
;.. 14.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób 
;.. 06.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 15 w Gorzowie Wlkp. -120 osób 
;.. 07.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp.- 180 osób 
;.. 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 40 osób 
;.. 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 110 osób 
;.. 22.09.2017r.- Pokaz i pogadanka w ramach akcji Przedszkola nr 29 i 17 w Gorzowie Wlkp.-
"Przedszkolaki na kókach" z okazji Europejskiego Dnia bez samochodu - Miasteczko Ruchu 
Drogowego w Gorzowie Wlkp. - 50 osób 
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» 03.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp. -180 osób 
» 03.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. -100 osób 
» 06.1 0.2017r.- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 70 
osób 
» 11.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp. -44 osoby 
» 17.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 107 osób 
» 20.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 63 osoby 
» 26. 1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby 
» 26.1 0.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp.- 22 osoby 
» 27.1 0.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp.- 12 osób 
» 13.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby 
» 20.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. -18 osób 
» 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 41 osób 
» 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. -40 osób 
» 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
» 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
» 27.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -15 osób 
» 16.11.2017 r. -Seniorzy z Fundacji "Pozytywka" w Gorzowie Wlkp. - 18 osób 

2. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" 
z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych organizowane w formie pogadanek oraz zajęć 
praktycznych na przejściach dla pieszych wzięło udział 300 osób. Na spotkaniach 
wykorzystywane były autochodziki wraz z drogą oraz znakami drogowymi. Celem działań 
prowadzonych przez funkcjonariuszy ruchu drogowego była edukacja najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

» 06.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 15 w Gorzowie Wlkp. -120 osób 
» 07.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. -180 osób 

3. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo". Akcja MSWiA, której 
celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane 
z bezpieczeństwem, zwłaszcza przypominano o podstawowych zasadach podczas m. in. 
jazdy na rowerze wzięło udział 1945 uczniów. Spotkania zrealizowano 
w następujących terminach: 

» 25.04.2017r. - Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. - 207 osób 
» 12.05.2017r. -Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 39 osób 
» 18.05.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. - 220 osób 
» 06.05.2017r. -Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. - Festyn rowerowy-

150 osób 
» 18.05.2017r.- Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.- szkolenie 

praktyczne jazdy na rowerze przygotowujące osoby niepełnosprawne ze szkół 
gimnazjalnych do uzyskania karty rowerowej- 15 osób 

» 20.05.2017r.- Festyn Sportowo- Rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Gorzowie 
Wlkp. - 150 osób 

» 17. 05.2017r.- WORD w Gorzowie Wlkp.- Konkurs pn" Bezpieczne Wakacje z 
Lupo"- 27 osób 

» 09.06.2017 r. - Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. -20 osób 
» 13.06.2017r.- Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.- egzamin na kartę 

rowerową - 50 osób 
» 09.06.2017r. -Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Fabryczna w Gorzowie Wlkp. -

event "Miłośnicy Off road Gorzów"- 150 osób 
» 15.06.2017r.- Festyn rodzinny ul. Siedlicka w Gorzowie Wlkp.- 200 osób 
» 29.06.2017r. -Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. - 16 osób 
» . 28.06.2017 r. - Dom dziennego pobytu w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
» 09.06.2017r. -WORD w Gorzowie Wlkp. Konkurs pn " Bezpieczne wakacje"- 400 

osób 
» 30.06.2017 r. -Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. ul. 

Kazimierza Wielkiego- 20 osób 
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~ 30.06.2017r. -Internat Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. 
ul. Czereśniowa- 25 osób 

~ 26.06.2017r. -Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp. -
40 osób 

~ 04.07.2017r. -Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 30 osób 
~ 05.07.2017 r.- Centrum Szkoleniowe Memo w Gorzowie Wlkp.- 12 osób 
~ 14.07.2017r.- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp.-

42 osoby 
~ 28.07.2017r. - Parafia pw. Świętego Józefa w Gorzowie Wlkp. -40 osób 
~ 10.07.2017 r. -Akademia Piłkarska Stal Gorzów- 20 osób 
~ 12.07.2017r. MCK w Gorzowie w Wlkp.- 25 osób 
~ 13.07.2017r.- Klub" u Szefa" w Gorzowie Wlkp.- 25 osób 

4. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok 
szkolny". Kampania MSWiA, która adresowana jest do najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych wzięło udział 1571 uczniów. Podczas 
spotkań z najmłodszymi przypominano podstawowe zasady ruchu drogowego, uczono 
znaczenia znaków drogowych, a także utrwalano nr alarmowe. Podczas zajęć 
wykorzystywano Autochodziki wraz z drogą oraz z znakami drogowymi. Spotkania 
zrealizowano w następujących terminach: 

~ 12.09.2017r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp. -100 osób 
~ 14.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób 
~ 06.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 15 w Gorzowie Wlkp. -120 osób 
~ 07.09.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. - 180 osób 
~ 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 40 osób 
~ 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 110 osób 
~ 22.09.2017r. - Pokaz i pogadanka w ramach akcji Przedszkola nr 29 i 17 w Gorzowie 

Wlkp.- "Przedszkolaki na kółkach" z okazji Europejskiego Dnia bez samochodu -
Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. -50 osób 

~ 28.09.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp.- 25 osób 
~ 29.09.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 25 osób 
~ 03.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp. - 180 osób 
~ 03.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. - 100 osób 
~ 06.1 0.2017r. -Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie 

Wlkp. - 70 osób 
~ 11.1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 44 osoby 
~ 17.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 107 osób 
~ 20.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 63 osoby 
~ 12.1 0.2017r.- WORD w Gorzowie Wlkp.- konkurs pn" Na bezpiecznych obrotach"-

36 osób 
~ 26. 1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 43 osoby 
~ 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
~ 27.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -12 osób 
~ 13.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 43 osoby 
~ 20.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. -18 osób 
~ 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 41 osób 
~ 24.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp.- 40 osób 
~ 26.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp.- 22 osoby 
~ 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
~ 27.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 

5. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Program Policji na rzez poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w 2017 roku". Program poświęcony pieszym, realizowany jest w trzech obszarach tj. 
działań prewencyjno - kontrolnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, edukacji oraz 
inżynierii ruchu drogowego wzięło udział 2768 osób. Podczas spotkań z pieszymi poruszano 
tematy związane z bezpieczeństwem na drodze, najmłodszych uczono jak prawidłowo 
korzystać z przejść dla pieszych. Do zajęć praktycznych wykorzystywano Autochodziki wraz z 
drogą oraz znakami drogowymi. Spotkania odbyły się w następujących terminach: 

~ 25.01.2017 r. - DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp. - 35 osób 
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l> 26.01.2017 r. - SP nr 4 w Gorzowie Wlkp. -50 osób 
l> 26.01.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. - 11 O osób 
l> 10.02.2017 r.- Studio tańca "Parkieciarnia" w Gorzowie Wlkp.- 30 osób 
l> 21.02.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 45 osób 
l> 08.03.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 30 osób 
l> 20.03.2017 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 70 osób 
l> 28.03.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 45 osób 
l> 29.03.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 225 osób 
l> 06.04.2017 r,- Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp.- 140 osób 
l> 12.04.2017r.- DPS nr 2 w Gorzowie Wlkp.- 34 osoby 
l> 27.05.2017 r. -Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp. -

Igrzyska seniorów- 50 osób 
l> 18.05.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. - 220 osób 
l> 09.06.2017 r. - Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. - 20 osób 
l> 28.06.2017 r.- Dom dziennego pobytu w Gorzowie Wlkp. -22 osoby 
l> 26.06.2017r.- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp.-

40 osób 
l> 04.07.2017r.- Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.- 30 osób 
l> 05.07.2017 r.- Centrum Szkoleniowe Memo w Gorzowie Wlkp. -12 osób 
l> 14.07.2017r.- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne "Słowianka" w Gorzowie Wlkp.-

42 osoby 
l> 28.07.2017r.- Parafia pw. Świętego Józefa w Gorzowie Wlkp.- 40 osób 
l> 12.09.2017r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp. -100 osób 
l> 14.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób 
l> 06.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 15 w Gorzowie Wlkp.- 120 osób 
l> 07.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp.- 180 osób 
l> 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 40 osób 
l> 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 110 osób 
l> 03.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp. - 180 osób 
l> 03.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. - 100 osób 
l> 06.1 0.2017r. -Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie 

Wlkp. - 70 osób 
l> 11.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp.- 44 osoby 
l> 17.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 107 osób 
l> 20.1 0.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 63 osoby 
l> 26. 1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby 
l> 26.1 0.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp.- 22 osoby 
l> 27.1 0.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp.- 12 osób 
l> 13.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 43 osoby 
l> 20.1 0.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 18 osób 
l> 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 41 osób 
l> 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób 
l> 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
l> 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
l> 27.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
l> 15.11.2017r. - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bogdańcu - 25 osób 
l> 16.11.2017 r.- Seniorzy z Fundacji ,,Pozytywka" w Gorzowie Wlkp. -18 osób 

6. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Bezpieczny przedszkolak". Konkurs 
z wiedzy o bezpieczeństwie adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczyło 194 dzieci. 
Tematem spotkań były m.in. podstawowe zasady ruchu drogowego, 
a takze przekazano informację jak nalezy się zachować w sytuacjach zagrazeń na drodze 
Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

l> 13.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby 
l> 20.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 18 osób 
l> 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. -41 osób 
l> 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób 
> 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
> 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
l> 27.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -15 osób 
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7. Spotkania profilaktyczne w ramach działań ,,Tydzień bezpieczeństwa", działania adresowane 
do dzieci i młodzieży wypoczywających podczas letnich wakacjach na półkoloniach 
zorganizowanych na terenie pow. gorzowskiego uczestniczyło 70 dzieci. Podczas 
wspomnianego tygodnia zorganizowany został konkurs z wiedzy 
o bezpieczeństwie. Ponadto rozmawiano z uczestnikami o bezpiecznych zasadach 
wypoczynku nad wodą, jak należy zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych oraz 
przypominano nr alarmowe. Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

:>- 10.07.2017 r. -Akademia Piłkarska Stal Gorzów- 20 osób 
:>- 12.07.2017r. MCK w Gorzowie w Wlkp.- 25 osób 
:>- 13.07.2017r. -Klub" u Szefa" w Gorzowie Wlkp. -25 osób 

8. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Świeć przykładem", Dzień Odblasku, w którym 
uczestniczyło 748 uczniów. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie i uświadomienie 
o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych przez pieszych. Spotkania zrealizowano 
w następujących terminach: 

:>- 03.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. -100 osób 
:>- 06.1 0.2017r. -Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie 

Wlkp. - 70 osób 
:>- 11.1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 44 osoby 
:>- 17.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -107 osób 
:>- 20.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 63 osoby 
:>- 26. 1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby 
:>- 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
:>- 27.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. ~ 12 osób 
:>- 13.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby 
:>- 20.1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 18 osób 
:>- 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 41 osób 
:>- 24.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób 
:>- 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby 
:>- 26.1 0.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób 
:>- 27.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -15 osób 
:>- 15.11.2017r.- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bogdańcu- 25 osób 
:>- 16.11.2017 r. -Seniorzy z Fundacji "Pozytywka" w Gorzowie Wlkp. - 18 osób 
:>- 15.12.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób 

2) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 
28.04.2017r. - spotkanie z młodzieżą szkół gimnazjalnych (150 uczniów) w Kinie Helios 

w ramach projektu "Kino na Temat" podczas projekcji filmu "Nowy". Omówiona została tematyka 
wykluczeń i zagrożeń związanych z dyskryminacją oraz nie tolerancją. 

Maj - grudzień 2017 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 Policji, a także 
informacje dotyczące aplikacj "Moja Komenda" i "Krajowa Mapa Zagrożeń". Ponadto spotkania te 
realizowano pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo ... "oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad 
wodą" - w związku z tym szczególnie omawiano bezpieczne zachowania na drodze, bezpieczny 
Internet i bezpieczne wakacje, w tym bezpieczne zachowania nad wodą i sporty wodne. 
Uczestnikom wręczane były poświęcone tej tematyce materiały- ulotki i naklejki. Działania te były 
przeprowadzone 
w terminach: 

:>- 06.05.2017r.- Festyn WP KMP w Gorzowie pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo" 
:>- 19.05.2017r. -11 Rodzinny Piknik Motoryzacyjny 
:>- 20.05.2017r. - Festyn Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. 
:>- 22.05.2017r. -Festyn klubu sportowego ADMIRA w Gorzowie Wlkp. 
:>- 02.06.2017r. -Festyn Rodzinny przy SP 13 ul. Paderewskiego 
:>- 02.06.2017r. - Festyn Rodzinny w Przedszkolu Miejskim nr 29 
:>- 03.06.2017r.- Festyn Rodzinny Przedszkola w Wojcieszycach 
:>- 09.06.2017r.- Festyn rodzinny "Kierując nie piję" 
:>- 18.06.2017r.- Festyn Rodzinny ENEA Familly Day -III Koszykarski Festyn Rodzinny 
:>- 30.07.2017r. - organizacja stoiska prewencyjnego w ramach Lubuskiego Pikniku Zdrowia w 

Parku Róż 
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~ 26.08.2017r. -Festyn "Sportowe Pożegnanie Wakacji" na błoniach nad Wartą 
~ 02.09.2017r.- Festyn Wędkarski dla dzieci przy Kanale Ulgi w Gorzowie Wlkp. 
~ 08.09.2017r. - udział w festynie rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 

w Gorzowie Wlkp. ul. Kotsisa 
~ 11.11.2017r. - stoisko profilaktyczne podczas obchodów święta Niepodległości na Pl. 

Wolności w Gorzowie Wlkp. 
~ 10.12.2017r. - stoisko profilaktyczne podczas XXIII Mikołajkowego Turnieju Karate w 

Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 
~ 15.12.2017r.- stoisko profilaktyczne podczas warsztatów świątecznych w SP 13 w Gorzowie 

Wlkp. 

Spotkania profilaktyczne "Bezpieczny przedszkolak" w przedszkolach i w szkołach podstawowych 
uczestniczyło 1935 dzieci. Spotkania 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: 
~ 07.03.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie- 43 osoby 
~ 08.03.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie- 28 osób 
~ 29.03.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie- 225 osób 
~ 06.04.2017r- Przedszkole Miejskie nr 25 ul. Długosza 
~ 10.04.2017r.- Zespół Szkół nr 21 w Gorzowie -16 osób 
~ 25.04.2017r. - SP 4 w Gorzowie- 207 osób 
~ 23.05.2017r.- SP 9 w Gorzowie- 48 osób 
~ 14.06.2017r.- Katolicka Szkoła Podstawowa- 20 
~ 22.06.2017r. - Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Motyle- 39 osób 
~ 26.06.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 23- 18 osób 
~ 29.06.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 18- 26 osób 
~ 04.07.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 25- 32 osoby 
~ 14.09.2017r. - Przedszkole Miejskie nr 23-40 osób 
~ 06.09.2017r- Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Wróblewskiego 29- 100 dzieci 
~ 07.09. 2017r- Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Wróblewskiego 29- 105 dzieci 
~ 06.09.2017r Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Boh. Warszawy -23 dzieci 
~ 19.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 23-115 osób 
~ 22.09.2017r.- Przedszkole w Kamieniu Wielkim- 15 osób 
~ 25.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 7-56 osób 
~ 28.09.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 10-48 osób 
~ 28.09.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 14- 83 dzieci 
~ 29.09.2017r.- Przedszkole Miejskie w Kłodawie- 87 osób 
~ 05.1 0.2017r. - Przedszkole "Eiemelek"- 55 osób 
~ 12.1 0.2017r- Szkoła podstawowa nr 1 ul. Dąbrowskiego Oddział Przedszkolny 33 osób 
~ 10.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 12-39 osób 
~ 12.1 0.2017r- Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Gwiaździsta- 18 osób 
~ 13.1 0.2017r. - SP 13- oddział przedszkolny- 23 osób 
~ 13.1 0.2017r. Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Maczka- 38 osób 
~ 16.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 18-21 osób 
~ 17.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr4-47 osób 
~ 19.1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 1 - 70 osób 
~ 19.1 0.2017r. -Przedszkole Miejskie nr 19-43 osoby 
~ 20.10.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 15-20 osób 
~ 23.20.2017r.- Przedszkole Miejskie nr 11 -45 osób 
~ 06.11.2017r. -Odział Przedszkolny w Gorzowie na ul. Dunikowskiego 5- 51 osób 
~ 14.11.2017r. - Przedszkole Kolorowe Motyle- 35 osób 
~ 29.11.2017r. - Prywatna Szkoła Podstawowa w Profilu Artystycznym - 23 osoby 

4. Spotkania profilaktyczne z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich 
i cyberprzemocy, organizowane w formie wykładów i pogadanek wzięło udział 1095 uczniów. 
~ 16.02.2017r.- Zespół Szkół nr 20 -15 osób 
~ 1 0.01.2017r- Zespół Szkół nr 20- 89 osób 
~ 11.01.2017r- Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 16-20 osób 
~ 17.02.2017r.- Gimnazjum Katolickie ul. Kućki -14 uczniów 
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~ 17.02.2017r.- Zespól Szkól nr 12- 17 osób 
~ 21.02.2017r. -Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. - 16 osób 
~ 21.02.2017r. -Internat ul. Czereśniowa 58 osób 
~ 27.02.2017r.- Zespół Szkół Ogrodniczych- 42 osoby 
~ 03.03.2017r.- Zespól Kształcenia Specjalnego nr 1 -26 osób 
~ 29.03.2017r.- Zespół Szkół Mechanicznych -19 osób 
~ 05.04.2017r.- Szkoła podstawowa nr 6 ul. Gwiaździsta- 30 osób 
~ 10.04.2017r.- Zespól Szkół Mechanicznych i Samochodowych- 33 osób 
~ 12.04.2017r.- Gimnazjum nr 9 w Gorzowie- 28 osób 
~ 09.05.2017r. -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich- 29 osób 
~ 22.05.2017r. - SP nr 5 w Gorzowie Wlkp. - 44 osoby 
~ 31.05.2017r.- SP nr 15 w Gorzowie- 300 osób 
~ 12.09.2017r- Szkoła podstawowa nr 5 ul. Al. Konstytucji 3 Maja- 63 osób 
~ 09.11.2017r.- Gimnazjum nr 19- 9 osób 
~ 15.11.2017r.- Zespół Szkół nr 16-25 osób 
~ 21.11.2017r.- Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Nowa- 30 osób 
~ 22.11.2017r. -Szkoła Podstawowa w Kłodawie-50 osób 
~ 30.11.2017r.- Zespół Szkół Gastronomicznych- 83 osoby 
~ 07.12.2017r. -Zespół Szkół Gastronomicznych- 55 osób 

5. Listopad- grudzień 2017 r.- realizacja pilotażowego programu profilaktycznego pn. "Twoje czyny, 
Twoja odpowiedzialność". Zajęcia skierowane do uczniów klas VI szkół podstawowych 
organizowane były na sali sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Uczniowie mieli 
możliwość spotkać się z sędzią, kuratorem sądowym oraz policyjnym profilaktykiem, uczestniczyć 
w inscenizacji rozprawy w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich a także odwiedzić sądowe 
pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Głównym założeniem programu było przedstawienie 
młodym ludziom konsekwencji zachowań związanych z łamaniem prawa oraz nieprzestrzeganiem 
podstawowych norm społecznych, które prowadzą do demoralizacji, a także wyczulenie młodzieży 
na zjawiska jak cyberprzemoc i agresja rówieśnicza. W ramach programu przeprowadzono zajęcia 
dla 5 grup uczniów (łącznie 96 osób). 

6. Styczeń- czerwiec 2017r. - realizacja spotkań w szkołach gimnazjalnych w ramach Wojewódzkiego 
programu edukacyjno- wychowawczego "Bezpieczne Gimnazjum" wzięło udział 4545 uczniów 
Zajęcia zostały przeprowadzone przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. nieletnich w szkolach 
znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Cel programu to edukacja dzieci i młodzieży z 
zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, poszanowanie norm prawa, przeciwdziałania 
cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzestępczości i metody zabezpieczania dowodów 
cyberprzemocy, uzależnienia, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii. 

~ Spotkania z uczniami klas l z 31 szkół gimnazjalnych - 67 spotkania, w których 
uczestniczyło 1637 uczniów. 

~ Spotkania z uczniami klas 11 z 30 szkół gimnazjalnych - 60 spotkań, w których 
uczestniczyło 1482 uczniów. 

~ Spotkania z uczniami klas III z 27 szkół gimnazjalnych - 52 spotkania, w których 
uczestniczyło 1220 uczniów. 

~ Ponadto odbyły się 3 potkania z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych, w których 
uczestniczyło 206 osób. 

7. Kwiecień - maj 2017 r. - realizacja spotkań w szkołach podstawowych w ramach programu "Lupo 
V-VI", przygotowujące do XVIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczne Wakacje z Lupo". Zajęcia przeprowadzone zostały przez 
dzielnicowych oraz sp,ecjalistów ds. nieletnich w szkołach podstawowych znajdujących się na 
terenie powiatu gorzowskiego. Cel programu to edukacja dzieci 
i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy, zasad ruchu drogowego, 
bezpiecznych zachowań oraz uzależnień. 
Spotkania z uczniami klas V i VI przeprowadzono w 42 szkołach, w których przeprowadzono 119 
spotkania profilaktyczne w których uczestniczyło 3352 uczniów. 

Organizacja dni otwartych w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., podczas których 
przeprowadzano pogadanki z uczniami o różnych aspektach bezpieczeństwa, przedstawiono 
stanowisko dowodzenia, pomieszczenie z lustrem weneckim oraz policyjny radiowóz: 

~ 01.06.2017 r. -dzień otwarty dla uczniów klas drugich SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. 
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}- 19.06.2017r. - dzień otwarty dla uczniów SP 4 w Gorzowie Wlkp. oraz Zespołu Szkół 
Gastronomicznych 
}- 21.03.2017r- dzień otwarty dla uczniów SP w Gorzowie Wlkp. (60 uczniów) 
Spotkania profilaktyczne w ramach "Lupo I-IV" w klasach I-IV szkół podstawowych wzięło udział 7173 

uczniów. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. nieletnich 
w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Cel programu to 
edukacja dzieci i młodziezy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych 
zachowań oraz przemocy rówieśniczej. 
Spotkania z uczniami klas l z 49 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: (przeprowadzono 
80 spotkań) 1628 uczestn'1ków. 

}- KPI w Gorzowie Wlkp. - 41 spotkania -826uczniów 
}- KP li w Gorzowie Wlkp. - 20 spotkań- 425 uczniów 
}- KP Kostrzyn n/Odrą- 10 spotkania- 212 uczniów 
}- KP w Witnicy- 5 spotkania- 77 uczniów 
}- WP KMP Gorzów Wlkp. - 4 spotkania- 86 uczniów 

Spotkania z uczniami klas li z 44 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: (przeprowadzono 
55 spotkań) 984 uczestników. 

}- KPI w Gorzowie Wlkp.- 21 spotkania- 401 uczniów 
}- KP li w Gorzowie Wlkp. -17 spotkania- 268 uczniów 
}- KP Kostrzyn n/Odrą- 8 spotkania- 159 uczniów 
}- KP w Witnicy- 5 spotkania- 79 uczniów 
}- WP KMP Gorzów Wlkp. -4 spotkania- 77 uczniów 

Spotkania z uczniami klas III z 46 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: 
( przeprowadzono 84 spotkania) 2281 uczestników. 

}- KPI w Gorzowie Wlkp.- 43 spotkania- 1160 uczniów 
}- KP li w Gorzowie Wlkp. - 20 spotkania - 669uczniów 
}- KP Kostrzyn n/Odrą- 11 spotkania- 220 uczniów 
}- KP w Witnicy- 5 spotkania- 75 uczniów 
}- WP KMP Gorzów Wlkp. - 5 spotkania- 157 uczniów 

Spotkania z uczniami klas IV z 47 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: ( przeprowadzono 
100 spotkań) 2280 uczestników. 

}- KPI w Gorzowie Wlkp.- 57 spotkań- 1204uczniów 
}- KP li w Gorzowie Wlkp.- 20 spotkań- 621 uczniów 
}- KP Kostrzyn n/Odrą- 3 spotkania- 193 uczniów 
}- KP w Witnicy- 5 spotkania- 92 uczniów 
}- Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp.- 8 spotkania -170 uczniów 

8.12.2017 r. - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zorganizowano 
spotkanie w Kinie 60 Krzeseł z uczniami szkoły średniej (60 osób). W ramach spotkan'1a uczniowie 
obejrzeli film "Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons", a następnie odbyła się pogadanka 
w ramach której poruszono tematykę praw człowieka, handlu ludźmi, cyberprzemocy i przemocy 
w rodzinie. 

Od września 2017r. w Katolickim Liceum św. Tomasz z Akwinu w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje klasa 
policyjna, w której zajęcia prowadzi funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Głównym celem dydaktycznym jest 
zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji, kształtowaniu uniwersalnych kompetencji 
społecznych oraz aktywnych podstaw społecznych i właściwych postaw moralnych przez wartości 
odnajdywane w etosie słuzby policyjnej. 

3) Bezpieczeństwo osób starszych 

-/ Spotkania profilaktyczne "Bezpieczny senior" z seniorami w formie pogadanek 
i wykładów uczestniczyło 319 osób. Działania mające na celu edukację i informowanie najstarszych na 
temat grozących im niebezpieczeństw, głównie ze strony oszustów. Spotkania odbyły się: 

~ 16.08.2017r. -Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej- 15 osób 
~ 27.09.2017r.- Dom dziennego pobytu ul. Cichońskiego- 28 osób 
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~ 19.1 0.2017r.- Gorzowskie Centrum Pornocy Rodzinie - Projekt Bądź aktywny w każdym 
wieku- 1 O osób 

~ 15.11.2017r.- Bogdaniecki Uniwersytet III wieku ul. Dworcowa-20 osób 
~ 16.11.2017r- Fundacja Pozytywka ul. Kobylogórska- 23 uczestników 
~ 05.12.2017r- Klub seniora Aktywna Jesień ul. Warszawska 51 -15 osób 
~ 12.04.2017r- Dom Pornocy Społecznej nr 2 ul. Walczaka 42 32 osoby 
~ 25.01.2017r- Dom Pornocy Społecznej ul. Podmiejska Boczna- 35 osób 
~ 30.03.2017r- Parafia św. Maksymiliana Kolbe ul. Czereśniowa- 20 osób 
~ 27.05.2017r -Igrzyska seniorów Słowianka -100 osób 
~ 28.06.2017r- Dom Dziennego Pobytu ul. Cegielskiego- 21 osób 

-1' "Seniorze nie daj się oszukać" - przygotowano ulotkę z informacjami jak ustrzec się przed 
oszustami i gdzie szukać pomocy. Przy współudziale Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwa 
Powiatowego w Gorzowie Wlkp. powielono ją, a następnie przekazano Gorzowskiego Regionu Sieci 
Poczty Polskiej- jej pracownicy dostarczać ulotkę do seniorów z miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu 
gorzowskiego. 
-1' Działania "Bądź bezpieczny na drodze" skierowane do osób starszych. Spotkania w formie 
pogadanek na temat podstawowych zasad w ruchu drogowym, zrealizowano w terminach jak 
w rozdziale III pkt 1. 
-1' 27.05.2017 r. - organizacja stoiska prewencyjnego podczas "Gorzowskich Igrzysk Seniorów" 
w Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnym "Słowianka" w Gorzowie Wlkp. Podczas imprezy 
informowano seniorów o tym jak nie paść ofiarą oszustwa, w jaki sposób zabezpieczać własne mienie 
przed kradzieżą oraz jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Wyjaśniono także wszelkie wątpliwości 
na temat zjawiska przemocy. Seniorów przestrzegano przed nieuczciwymi domokrążcami, 

przekazywano informacje o popularnych metodach działania przestępców i oszustwach metodą "na 
wnuczka" oraz "na policjanta". Przybliżono również działanie aplikacji "Moja Komenda", "Krajowa 
Mapa Zagrożeń" oraz "Dzielnicowy bliżej nas". Przygotowane materiały: ulotki edukacyjno
profilaktyczne dol. powyższej tematyki oraz rozdano opaski odblaskowe dla zwiększenia ich 
bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. 
-1' 27.10.2017r. - spotkanie z okazji Dnia Seniora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
w Gorzowie Wlkp. - pod hasłem "Wyjdź z domu". W ramach spotkania omówiono metody działania 
oszustów, a także jak ustrzec się kradzieży i kradzieży z włamaniem. W ramach spotkania 
zainicjowano współpracę z ZUS i przekazano ulotki, które były dostępne na terenie ZUS dla petentów
seniorów. 
4) Patologie społeczne (alkoholizm,. narkomania, przemoc w rodzinie): 
1 czerwiec- grudzień 2017 r. - realizacja programu profilaktycznego "Dorastanie bez Przemocy". 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. 
(Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp.) zrealizowało projekt "Dorastanie bez przemocy", który 
powstał w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
"Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie", w całości ukierunkowany na profilaktykę, a celem głównym było podniesienie 
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazanie pozytywnych 
wzorców w zakresie relacji rodzinnych i spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

We wrześniu i październiku 2017r. przeprowadzono 24 spotkania dla około 350 uczniów z drugich klas 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych wybranych szkół z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Spotkania 
przeprowadził Koordynator procedury Niebieskie Kary przy KMP oraz kierownik działu pomocy 
środowiskowej GCPR oraz psycholog z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Działania w ramach projektu objęły także: 
~ rozmowy ze specjalistami w ramach imprezy "Dni Gorzowa" 
~ pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych (email: 
profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pll, 
~ zajęcia profilaktyczne w szkołach z terenu podwyższonego ryzyka wystąpienia przemocy 
w rodzinie. 
~ konkurs fotograficzny pn. "Dorastanie bez przemocy czyli jak ze sobą żyjemy" . Relacje 
współczesnej rodziny, skierowany do uczniów wybranych gorzowskich szkół. 
Podsumowaniem projektu były Targi Spedzania Czasu Wolnego , które odbyły się 20 listopada 2017r. 
w g. 14:30- 17:30 w Galerii Manhattan oraz projekcja filmu w kinie "Cinema" (projekcja filmu "Sierpień 
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w hrabstwie Osage" dla 142 uczniów ) w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy 
wobec Dzieci. 

Spotkania profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat dopalaczy 
i uzależnień w spotkaniach uczestniczyło 868 uczniów - w ramach wojewódzkiego programu 
"Dopalam się sobą" odbywające się w formie pogadanek, wykładów, projekcji filmów, spotów o tej 
tematyce. Spotkania zrealizowano we wszystkich szkołach średnich miasta, między innymi 
w następujących terminach: 

~ 16.01.2017r. -VII LO- 26 osób 
~ 17.01.2017r. -Zespół Szkół Ekonomicznych - 90 osób 
~ 17.01.2017r. -Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 ZES- 26 osób 
~ 17.01.2017r.- Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych- 39 osób 
~ 19.01.2017r. -Zespól Szkół nr 12 Technikum nr 8- 20 osób 
~ 20.01.2017r. -Zespół Szkół Gastronomicznych Technikum- 50 osób 
~ 20.01.2017r. -Zespół Szkół Gastronomicznych Zawodowych - 60 osób 
~ 20.01.2017r.- Liceum Plastyczne- 25 osób 
~ 23.01.2017r.- Liceum Katolickie-16 osób 
~ 24.01.2017r. -Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (VI LO)- 22 osoby 
~ 24.01.2017r.- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Technikum)- 47 osoby 
~ 24.01.2017r.- Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych- 40 osób 
~ 27.02.2017r.- Zespół Szkół Ogrodniczych- 20 osób 
~ 07.03.2017r. -li LO- 28 osób 
~ 15.03.2017r. -IV LO -18 osób 
~ 15.03.2017r. -Zespół Szkół Odzieżowych- 54 osoby 
~ 16.03.2017r.- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5-10 osób 
~ 16.03.2017r.- Technikum nr 5-22 osób 
~ 21.03.2017r.- Zespół Szkół budowlanych i Samochodowych- 35 osób 
~ 28.03.2017r.- LO Mistrzostwa Sportowego- 10 osób 
~ 31.03.2017r.- Zasadnicza Szkoła Zawodowa- Mechanik w Gorzowie- 15 osób 
~ 31.03.2017r. -III L0-25 osób 
~ 20.04.2017r. -l LO- 170 osób 

5) Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa): 
Spotkania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkól podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych wzięło udział 545 uczniów, w formie pogadanek z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych, dotyczące zjawiska cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w Internecie: 

~ 12.01.2017r.- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 - 70 osób 
~ · 15.02.2017r- Dzień Bezpiecznego Internetu kino 60 Krzeseł Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhoffa-

50 osób 
~ 16.02.2017r. -Zespół Szkół nr 20 - 15 osób 
~ 17.02.2017r.- Zespół Szkół nr 12-17 osób 
~ 21.02.2017r- Internat ul. Czereśniowa 4-20 uczniów 
~ 21.02.2017r. -Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. - 16 osób 
~ 27.02.2017r.- Zespół Szkół Ogrodniczych- 20 osób 
~ 21.03.2017r-lnternat zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych- 35 osób 
~ 22.03.2017r. -Zespół Szkół Gastronomicznych- 19 osób 
~ 05.04.2017r- Szkoła podstawowa nr 6 ul. Gwiaździsta- 30 osób 
~ 11.04.2017r- Społeczna Szkoła Podstawowa ul. Kaz. Wielkiego- 18 osób 
~ 06.06.2017r- Zespół Szkół mechanicznych i samochodowych- 15 osób 
~ 10.11.2017r.- Zespół Szkół Elektrycznych- 73 osoby 
~ 04.12.2017r.- Centrum Kształcenia Zawodowego- 77 osób 
~ 16.02.2017 r. -w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowano w kinie 60 

Krzeseł spotkanie profilaktyczne. Punktem wyjścia do rozmowy o bezpieczeństwie w sieci 
była projekcja filmu ,,WHO AM l. Możesz być kim chcesz", wprowadzającego widza w świat 
ciemnej strony Internetu. Policjanci Komendy Miejskiej w Gorzowie zaprosili do udziału 
w spotkaniu eksperta Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. 
specjalizującego się w technikach audiowizualnych i komputerowych. Funkcjonariusz 
podkreślał jak ważna jest ochrona swojej tożsamości w Internecie oraz przedstawił sposoby 
na bezpieczne korzystanie z mediów. Spotkanie z uczniami było również okazją do 
rozmowyo najczęstszych zjawiskach towarzyszących korzystaniu z sieci, między innymi 
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o przemocy z użyciem Internetu lub telefonu komórkowego oraz o konsekwencjach 
niezgodnego z prawem zachowania. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjalni 60 
osób. 

6) Handelludźmi: 

v" Realizacja programu profilaktycznego "Zapobieganie handlowi ludźmi - XI edycja" -
spotkania, prelekcje, zajęcia z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych odbyły się 
w formie multimedialnej, połączone były z pokazem filmów, spotów i prezentacji. Młodzież otrzymała 
materiały w formie płyt DVD, ulotek, poradników i komiksów. Ogółem przeprowadzono 25 spotkania, w 
których uczestniczyło 571 osób. Spotkania z młodzieżą poświęcone wyłącznie tematyce handlu ludźmi 
odbyły się: 
)> 03.04.2017r. -Zespół Szkół Gastronomicznych- 50 osób 
)> 09.05.2017r.- Katolickie Liceum św. Tomasza z Akwinu- 39 osób 
)> 11 .05.2017r.- Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Okrzei- 32 osoby 
)> 11.05.2017r.- Technikum nr 1 ul. Okrzei -18 osób 
)> 15.05.2017r.- Zespół Szkół Ekonomicznych- 50 osób 
)> 22.05.2017r.- Gimnazjum nr 19 Pogotowie Opiekuńcze -18 osób 
)> 23.05.2017r. -Zespół Szkół Ogrodniczych -19 osób 
)> 29.05.2017r. -Zespół Szkół Odzieżowych - 41 osoby 
)> 02.06.2017r.- Zespół Szkół nr 12-23 osoby 
)> 06.06.2017r.- Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych -15 osób 
)> 13.06.2017r. -Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących- 41 osób 

-~' 18.10.2017r. - w związku z obchodami XI Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi 
zorganizowano spotkanie w Kinie 60 Krzeseł - wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 
W ramach spotkania wyświetlono film pt. "Mam na imię Justin" oraz omówione zostały formy handlu 
ludźmi, zagrożenia oraz sposoby zapobieżenia stania się ofiarą handlu ludźmi. W spotkaniu udział 
wzięły 43 osoby. 

Odnosząc się do Krajowego Planu Działali Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018, który 
określa szereg przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, od stycznia do czerwca 
2017r przeprowadzono 32 spotkania, w których wzięły udział 752 osoby; od czerwca do stycznia 
2017r. przeprowadzono 15 spotkań w których uczestniczyło 855 osób. 

7) Bezdomność i żebractwo: 

> 01.11.2017 r.- 31.12.2017 r.- działania w ramach akcji "Zima 2017/2018"- sprawdzanie 
miejsc przebywania osób bezdomnych wraz z pracownikami socjalnymi GCPR oraz informowanie 
spotkanych osób o możliwościach uzyskan·la wsparcia. Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej KMP Gorzów (4 komunikaty w miesiącach listopad-grudzień o tematyce bezdomności, 
wraz z informacjami o placówkach, adresach i numerach telefonów). Cykliczna kontrola miejsc 
przebywania osób bezdomnych - udzielanie wsparcia oraz przekazywanie informacji osobom 
potrzebującym wsparcia o placówkach pomocowych oraz pomocy finansowej i materialnej- wspólnie z 
Sekcja ds. Bezdomności GCPR oraz OPON i Caritas. Zaproszenie do współpracy zarządców domów 
mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych- kampania informacyjna na temat form pomocy dla osób 
bezdomnych oraz adresy placówek i instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym. Wspólne 
kontrole 
z zarządcami ADM-ów i spółdzielni mieszkaniowych miejsc przebywania osób bezdomnych 
w budynkach (głownie wieżowcach gdzie nie ma domofonów). 

> Akcja "Przyjazna Zima"- listopad grudzień 2017- zorganizowana przez Wydział Prewencji KMP 
Gorzów Wlkp. - zbiórka odzieży i artykułów higieny osobistej dla najuboższych, bezdomnych, 
potrzebujących wsparcia z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Do akcji oprócz funkcjonariuszy Policji 
przyłączyły się gorzowskie szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr 1 i nr 4 w Gorzowie Wlkp., Szkoła 
Podstawowa nr 13 i 20 w Gorzowie Wlkp. oraz poinformowani przez media mieszkańcy miasta. 
Zgromadzone rzeczy przekazano do magazynu rzeczowego gorzowskiego oddziału Caritas. 
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8) Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo w środkach komunikacji 
publicznej: 

Czerwiec- lipiec 2017r - przygotowano ulotki informacyjne poświęcone bezpieczeństwu domu 
i mieszkania, które szczególnie skierowano poprzez dzielnicowych oraz Urząd Gminy w Kłodawie do 
mieszkańców zagrożonych kradziezami i •włamaniami do domków jednorodzinnych. Ponadto dla 
mieszkańców Chwalęcin i Kłodawy zorganizowano spotkanie z w którym z mieszkańcami spotkali 
się przedstawiciele policji, straży miejskiej oraz wójt Kłodawy. Spotkanie miało na celu wymianę 
informacji dotyczących obaw mieszkańców oraz sposoby jak powinni zabezpieczyć swe mienie. 

> 27.1 0.-02.11.2017r. - działania profilaktyczne w ramach akcji "Znicz" - rozpropagowanie 
opracowanych ulotek "Uważaj na kieszonkowców" w okolicach Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp. oraz cmentarzy na terenie powiatu gorzowskiego, przystanków MZK oraz 
w środkach komunikacji miejskiej, a takze informowanie o zagrozeniach kradziezami kieszonkowymi 
za pośrednictwem strony internetowej KMP Gorzów Wlkp. 

> 20/21.12.2017 r. - akcja w ramach działań "Boze Narodzenie" - rozpropagowanie 
opracowanych ulotek "Uwazaj na kieszonkowców" w okolicach centrów handlowych 
i przystanków komunikacji miejskiej; informowanie o zagrozeniach kradziezami kieszonkowymi za 
pośrednictwem strony internetowej KMP Gorzów Wlkp. 

9) Bezpieczny wypoczynek: 

1. Styczeń -luty 2017 r.- realizacja działań "Bezpieczne ferie 2017"- od stycznia 2017 r. policjanci 
przeprowadzili ponad 141 spotkań z uczniami, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa 
podczas zimowego wypoczynku. W trakcie trwania ferii przeprowadzono takze 15 kontroli w 
miejscach zorganizowanego wypoczynku, jednocześnie dla uczestników półkolonii 
przeprowadzano pogadanki dotyczące bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii. W trakcie działań 
dzielnicowi i specjaliści ds. nieletnich 331 razy kontrolowali punkty sprzedaży alkoholu, 321 razy 
odwiedzili "dzikie lodowiska" sprawdzając czy na taflę lodu nie wchodzą najmłodsi. W trakcie ferii 
wylegitymowano 41 nieletnich w 2 przypadkach policjanci potwierdzili, ze osoby nieletnie 
znajdowały się pod działaniem alkoholu. Ponadto w tym czasie w 4 przypadkach policjanci 
prowadzili rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z nieletnimi w obecności rodzica/opiekuna. 

2. 18.01.2017r.- współorganizacja wraz z Przedszkolem Miejskim nr 29 w Gorzowie Wlkp. Konkursu 
Plastycznego "Bezpieczne Zimowe Zabawy". Tematyka prac obejmowała bezpieczeństwo podczas 
wypoczynku zimowego oraz ogólnych bezpiecznych zachowań związanych z zagrozeniami 
wynikłymi z zimy. W konkursie wzięło udział 50 dzieci. 

3. 17.05.2017 r. - XVIII finał Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczne Wakacje 
z Lupo" Turniej poprzedzony był spotkaniami edukacyjno-profilaktycznymi 
w szkołach podstawowych klasy V-VI (27 uczestników turnieju). 

4. 12.06.2017r. - odbyła się debata społeczna w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego - w ramach spotkania przedstawiono działania 
podejmowane na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodziezy. W spotkaniu uczestniczyli policjanci 
oraz pedagodzy w terenu powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp. 

5. Czerwiec- sierpień 2017 r. - realizacja działań "Bezpieczne Wakacje 2017", mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym podczas wypoczynku letniego, zmniejszenie wszelkich 
zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci i młodziezy oraz ochronę małoletnich przed 
przestępczością. Policjanci przeprowadzili 36 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w miejscach 
zorganizowanego wypoczynku oraz przeprowadzili 12 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. 
Ogółem skierowano 26 wniosków do sądów rodzinnych. Do działań skierowano łącznie 3873 
policjantów. 
W ramach realizacji zadań skontrolowano równiez 29 kolonii i półkolonii na terenie powiatu 
gorzowskiego. Działania przeprowadzano wspólnie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Gorzowie Wlkp., Strazą Miejską, Słuzbą Ochrony Kolei, Izbą Celną w Gorzowie Wlkp. oraz 
Państwową Strazą Pozarna w Gorzowie Wlkp. W ramach działań przeprowadzono następujące 
spotkania edukacyjno-profilaktyczne z dziećmi i młodziezą, w których uczestniczyło 311 dzieci: 
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» 30.06.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Internacie Zespołu Szkół 
Technicznych - 29 osób 

» 03.07.2017r. -pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Teatrze im. J. Osterwy- 30 
dzieci 

» 04.07.2017r. -pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Centrum Szkolenia Memo
- 10 dzieci 

» 05.07.2017r. - pogadanka "Bezpieczny wypoczynek" na pólkolonii w Gimnazjum nr 2 
w Kostrzynie nad Odrą 

» 06.07.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Buźka Akademii Twórczego 
Juniora - 15 dzieci 

» 07.07.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na pólkolonii w Klubie Słonik Balonik 
w Gorzowie Wlkp. -10 dzieci 

» 1 0.07.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Warta Gorzów Wlkp. 
ul. Mickiewicza 37 - 16 dzieci 

» 13.07.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Świetlicy "Jedyna" 
w Gorzowie ul. Sikorskiego - 33 dzieci 

» 27.07.2017r.- pogadanka w Miejskim Domu Kultury w Witnicy- 40 dzieci 

» 28.07.2017r.- pogadanka świetlica przy Parafii Rzymskokatolickiej na ul. Brackiej w Gorzowie 
-40 osób 

» 09.08.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Buźka Akademii Twórczego 
Juniora - 1 O dzieci 

» 1 0.08.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Warta Gorzów Wlkp. 
ul. Mickiewicza 37 - 24 dzieci 

» 14.08.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Centrum Sportowo
Rehabilitacyjnym "Słowianka" - 29 dzieci 

» 16.08.2017r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Klubie Słonik i Balonik 
w Gorzowie Wlkp. - 13 dzieci 

» 17.08.2017r. -pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Świetlicy nr 10- "Stokrotka" 
w Gorzowie Wlkp. ul. Armii Ludowej w Gorzowie Wlkp. -12 dzieci 

» 23.06.2017 r. - działania w ramach akcji "Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 -Akcja 
Małolat" 

» 04.09.2017r. - działania w ramach akcji "Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 -
Bezpieczna droga do szkoły" - w ramach których kontrolowano rejon szkół i przedszkoli, 
a także sklepy pod kątem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. 

» 09.06.2017 r. - Finał konkursu plastycznego "Wakacje z naturą" skierowanego do 
uczniów klas 1-111 szkół podstawowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. Na konkurs nadesłano 
87 prac plastycznych. Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpiecznego, aktywnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Działanie 3. 

W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. obsługę monitoringu wizyjnego miasta prowadzą 
służby operatorów monitoringu (3,75 etatu), do zadań których należy m.in.: 
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~ prowadzenie obserwacji ciągów pieszych, ciągów komunikacyjnych, rejonów obiektów 
handlowych, parkingów niestrzeżonych oraz innych miejsc, zgodnie z zadaniami 
doraźnymi; 

~ zapoznawanie się, przed przystąpieniem do obsługi monitoringu, z bieżącymi 
komunikatami dotyczącymi osób poszukiwanych, pojazdów utraconych lub zdarzeń 
w rejonie monitoringu; 

~ dokonywanie sprawdzeń w Policyjnych Systemach Informatycznych; 

~ odbieranie telefonów alarmowych 997; 

~ bieżące dokonywanie wpisów z przyjętych zgłoszeń w odpowiednich systemach. 

Dane dotyczące realizacji zadań w 2017 roku przez służby operatorów monitoringu 
w KMP w Gorzowie Wlkp. przedstawiają się następująco: 

-odebranych połączeń telefonicznych- 66434, 

- przyjęć interwencji- 2678, 

-udzielenie informacji (pouczenie zgłaszającego)- 3009, 
-dokonano sprawdzeń w systemach- 2099. 

Symbol 
Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu 

Program 
Kult. fiz. 1 

szkolnego, młodzieżowego, kwalifikowanego i powszechnego 
oraz organizacja widowisk sportowych na wysokim poziomie 

Działanie 1 Zbilansowanie potrzeb zadaniowych w zakresie rozbudowy 
i modernizacji bazy sportowej (w ramach opracowywanej strategii 
kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009-2016) 

Miernik oceny działania 1 Budowa i modernizacja obiektów wg standardów określonych przez 
wymogi licencyjne dla obiektów sportowych określone przez 
krajowe, europejskie i światowe federacie sportowe 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej * 
Działanie 2 Zapewnienie niezbędnych środków własnych oraz rządowych 

i unijnych na realizację powyższych zadań 
Miernik oceny działania 2 Analiza budżetu miasta 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 
Działanie 4 Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej 

i modernizowanej bazy sportowej 
Miernik oceny działania 4 Analiza stopnia wykorzystania obiektów- częstotliwości imprez 

i frekwencji na nich 
Termin realizacji działania 4 Działanie cią~łe 

Koordynator działania 4 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 1. 
W 2017 roku Miasto poczyniło realne działania w kierunku modernizacji i przebudowy obiektów 
sportowych: boiska na ul. Olimpijskiej; modernizacja certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego 
kategorii III przy ul. Krasińskiego. Zostały opracowane dokumentacje projektowe oraz przygotowane i 
złożone wnioski o dotacje. 
Budowa hali sportowo-widowiskowej:. Zadanie zostało wpisane do Planu Wieloletniego 
w Ministerstwie Sportu. Firma MD Polska opracowała koncepcję urbanistyczno - architektoniczną hali 
sportowo - widowiskowej. W wyniku konsultacji ustalono aneksowanie umowy z Wykonawcą (w 
zakresie urbanistycznym, finansowym oraz lokalizacyjnym). MD Polska przygotowała Koncepcję 
budowy hali dla lokalizacji przy Słowiance. Kolejnym etapem było ogłoszenie przez Spółkę przetargu 
na dokumentację budowlaną - Wykonawcą - firma Pas Projekt Sp. ż o.o. Następnie ogłoszono 
przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu - Wykonawcą Konsorcjum: Komplet lnwest Sp. 
z o.o. sp. k., ul. Mieszka l 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Planuje się złożenie wniosku 
inwestycyjnego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 r. do li i III etapu programu. 

W 2017 rwykonano następujące prace: 
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1. Poprawa elementów nawierzchni toru żużlowego stadionu im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp. 

przez częściową wymianę nawierzchni toru. 

2. Poprawa elementów bandy toru na stadionie żużlowym przy ul. Kwiatowej 55 w Gorzowie Wlkp. 

przez m.in.: zakup i wymianę zużytych elementów bandy drewnianej, zakup wraz z montażem bandy 

absorbującej energię kinetyczną, zamontowanie na łukach materiału absorbującego energię 

kinetyczną, wyrównanie wysokości bandy do poziomu 1,2 m i spadków na łukach i prostych. 

3. Poprawa elementów oświetlenia toru i parku maszyn na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza 

w Gorzowie Wlkp. 

4. Naprawa pokrycia dachowego na budynku Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej 3 

w Gorzowie Wlkp. 

5. Remont odcinka sieci co. z montażem licznika ciepła podlicznika zimnej wody w hali 

przy ul. Składowej 11 w Gorzowie Wlkp. 

Działanie 2 
Na sport wyczynowy (kwalifikowany) w Gorzowie Wlkp. w 2017 roku przeznaczono i wykorzystano 
2.400.000,00 zł. 
Przesunięte w czasie zostało wykonanie nowych boisk piłkarskich na ul. Olimpijskiej, które mają być 
oddane do użytku w 2018 roku. Wartość całkowita projektu: 4 867 201,00 zł 
Wartość dofinansowania: 3 968 492,00 zł 
Okres realizacji do 31.12.2018 r. 
Stan projektu: Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie podpisana 18.07.2017 r., aneks nr 
1 do umowy zawarto 14.12.2017 r. Umowę z wykonawcą podpisano 26.10.2017r. Zadanie zakłada: 
Budowę boiska piłkarskiego z naturalnej trawy o wymiarach 69 m x 112 m wraz z odwodnieniem 
i nawodnieniem; budowę boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy o wymiarach 69 m x 112 m wraz 
z odwodnieniem i nawodnieniem; oświetlenie, ogrodzenie i piłkochwyty dla obydwu boisk. 

Projekt modernizacji stadionu lekkoatletycznego na ul. Krasińskiego złożono w 2017 r 
o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zakwalifikowany do Planu 
Wieloletniego w Programie Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Wykonano już projekt 
modernizacji stadionu, uzgodniono go z PZLA; w grudniu 2017r wystąpiono o decyzję lokalizacyjną 
inwestycji celu publicznego. W lutym 2018 wysłano do Ministerstwa aktualizację wniosku. Planowane 
złożenie wniosku pozwolenia na budowę: marzec 2018r. 

Hala widowiskowo-sportowa- koordynacja działań CSR Słowianka. 
Zadanie zostało wpisane do Planu Wieloletniego w Ministerstwie Sportu. Firma MO Polska 
opracowała koncepcję urbanistyczno - architektoniczną hali sportowo - widowiskowej. W wyniku 
konsultacji ustalono aneksowanie umowy z Wykonawcą (w zakresie urbanistycznym, finansowym oraz 
lokalizacyjnym). MO Polska przygotowała Koncepcję budowy hali dla lokalizacji przy Słowiance. 
Kolejnym etapem było ogłoszenie przez Spółkę przetargu na dokumentację budowlaną- Wykonawcą 
- firma Pas Projekt Sp. z o.o. Następnie ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu -
Wykonawcą Konsorcjum: Komplet lnwest Sp. z o.o. sp. k., ul. Mieszka l 39, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski. Planuje się złożenie wniosku inwestycyjnego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 
r. do li i III etapu programu. 

Działanie 4 

Program Symbol Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży 
Kult. fiz. 2 

Działanie 1 Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej jako wychowaniu 
prozdrowotny_m. 

Miernik oceny działania 1 W oparciu o diagnozę dokonaną na potrzeby będącej w trakcie 
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0Pracowvwania strateoii kultury fizycznej Gorzowa WlkP. 2009-2016 
Termin realizacii działania 1 Działanie ciaale 
Koordvnator działania 1 Wvdział Kulturv Fizvcznei 
Działanie 2 Realizacja systemu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, 

w tym z uwzględnieniem Gorzowskiej Spartakiady Dzieci 
i Młodzieży oraz programu "Sport Wszystkich Dzieci", w tym 
również niepełnosprawnvch. 

Miernik oceny działania 2 Monitoring kalendarza imprez oraz frekwencji i wyników 
sportowych, w tym procentowego udziału uczniów w Lubuskiej 
Olimoiadzie MłodzieżY. 

Termin realizacii działania 2 Działanie ciaale 
KoordVnator działania 2 Wydział Kultury Fizvcznel 

Działanie 1 
Akcja "WF jest OK!" organizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ma na celu 
upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej przez popularyzację zajęć wychowania fizycznego i 
zachęcenie do czynnego uczestnictwa w nich dzieci i młodzieży. Pomagają nam znani sportowcy, 
którzy wspólnie z dziećmi uczestniczą w lekcjach wf. 

Kajakarz AZS AWF Gorzów Wlkp., medalista mistrzostw 
Paweł Kaczmarek świata, Europy 

i l 

Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej odbywa się również poprzez propagowanie nowych form 
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W roku 2017 realizowano 
w gorzowskich szkołach podstawowych zajęcia z minigolfa. 
Golf na zajęciach wychowania fizycznego. 

7 33 
czas na postawę ciała prawidłowo" 

finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 1.04-23.06.2017 
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Program "Szkolny Klub Sportowy 2017" finansowany przez Ministerstwo Sportu 
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Działanie 2 
Wydarzenia sportowe organizowane lub współorganizowane przez OSiR w 2017r: 

l) GorzowskaAmatorska Liga Piłki Siatkowej (sezon 2015/2016 i 2016/2017)- ok.65 ucz. 
2) Luźne granie i Liga Mikstów w piłce siatkowej- ok. 50 ucz. 
3) Mistrzostwa Gorzowa Szkół Podstawowych w piłce nożnej halowej- ok. 65 ucz. 
4) Ferie zimowe (tur. piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki i koszykówki)- ok. 360 ucz 
5) XIII Puchar Ziemi Lubuskiej w hokeju na lodzie -ok. 55 ucz. 
6) Miting Olimpiad Specjalnych w gimnastyce i trójboju siłowym -ok. 60 ucz. 
7) li Bieg Tropem Dzika -ok. 300 ucz. 
8) VIII Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w skokach przez przeszkody- 42 ucz. 
9) 3-majowy turniej w siatkówce plażowej- ok. 30 ucz. 
l 0) XXXVI Bieg Słowiański- 186 ucz. 
11) Czwartki LA dla Szkół Podstawowych (sesja wiosenna i jesienna)- ok. 190 ucz. 
12) Spartakiada Przedszkolaków - 180 ucz. 
13)1V Gorzowska Nadwarciańska Dycha 418 ucz. 
14)Grand Prix Lata (10 turniejów), Turnieje Rodzinne i Mikstów (6 turniejów)- ok. 110 ucz. 
15) Bieg Trzech Jezior- 322 ucz. 
16) Letnia Olimpiada Sportowo-Rekreacyjna (14 turniejów piłki nożnej, wyścigi 

rowerowe, turniej siatkówki plażowej) -ok. 250 ucz. 
17) Mota Racing Show (pokazy samochodowe i motocyklowe, wyścigi sam.) 
18)XI Memoriał Marka Chalawo w siatkówce plażowej- ok. 35 ucz. 
19)XV Miting Olimpiad Specjalnych w jeździe szybkiej na lodzie 62 ucz. 

Program Symbol Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz 
Kult. fiz. 3 dyscyplinach indywidualnych 

Działanie 1 Utrzymanie przynajmniej na obecnym poziomie środków finansowych na 
potrzeby zespołów ekstraligowych i pierwszoligowych oraz wybitnych 
zawodników promuiacych miasto 

Miernik oceny działania 1 Okresowe dokonywanie analiz poziomu sportowego drużyn ekstraligowych 
i pierwszoligowych oraz zawodników dyscyplin indywidualnych w oparciu 
o rankinQi prowadzone przez krajowe i miedzynarodowe federacje SQOrtu 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kulturv Fizycznej 
Działanie 2 Stała poprawa warunków szkoleniowych zgodnych ze światowymi 

trendami, w tym również w Zespole Szkół Sportowych- rozbudowa 
zakresu szkolenia o qry zespołowe 

Miernik oceny działania 2 Monitoring wyników sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciaule 
Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 
Działanie 3 Podniesienie poziomu usług medycznych dla gorzowskich sportowców 
Miernik oceny działania 3 Analiza liczby zatrudnionych lekarzy oraz poziomu finansowania 
Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 1 i 2 

Do Lubuskiej Olimpiady Młodzieży (LOM) awansowały zwycięskie szkoły z eliminacji, którymi jest 
Gorzowska S artakiada Młodzież . 
Liczba gorzowskich szkół biorących 

udział w LOM 
Rok 2016 Rok2017 



Szkoły podstawowe 12 

Szkoły gimnazjalne 13 

Szkoły ponadgimnazjalne 13 

Łącznie 

Medaliści Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. 

SP 13 szachy 
SP 13 koszykówka chłopców 
G 21 tenis stołowy dziewcząt 
G 13 koszykówka dziewcząt 
G 3 siatkówka chłopców 
G 9 piłka ręczna chłopców 
G Sportowe 2 piłka nożna dziewcząt 
GMS Szkolna Liga LA dziewcząt 
GMS Szkolna Liga LA chłopców 
li LO szachy 
l LO koszykówka dziewcząt 

SP 13 koszykówka dziewcząt 
SP 21 piłka nożna dziewcząt 

AGMS koszykówka dziewcząt 
SGSE unihokej chłopców 
l Społeczne LO koszykówka dziewcząt 
l LO piłka ręczna dziewcząt 

SP 9 tenis stołowy 
SP 17 siatkówka chłopców 
G 13 koszykówka chłopców 
ZS Mechanicznych tenis stołowy chłopców 
ZS Elektrycznych koszykówka chłopców 

l LO unihokej dziewcząt 
l LO unihokej chłopców 

Działanie 3 
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13 

16 

13 

W 2017 r. nie prowadzono analiz związanych z zatrudnieniem lekarzy oraz poziomu finansowania 
ł d h dl k" h rt d b k . t t. u s u g me Jycznyc a gorzows IC spo owcow z powo u ra u ms rumen ow. 

Program Symbol Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście. 
Kuftura 1 

Działanie 1 Określenie potrzeb mieszkańców 
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Miernik oceny działania 1 Badania ilościowe lub jakościowe dol. imprez odbywających się w danym 
okresie oraz zainteresowanie nimi ze strony oczekujących grup 
społecznych. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe od 2010 r. 
Koordynator działania 1 Wydział Kultury 
Działanie 2 Szeroka konsultacja planowanych działań wśród uczniów gorzowskich 

szkół 

Miernik oceny działania 2 Stworzenie raportu 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe od 201 O r. 
Koordynator działania 2 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Wydział Kultury 
Działanie 3 Poszerzenie oferty instytucji kultury 
Miernik oceny działania 3 Ranking nowych ofert 
Termin realizacji działania 3 Działanie ciąQłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

Działanie 1 
W 2017 r. nie były prowadzone badania ilościowe i jakościowe dotyczące bezpośrednio wydarzeń 
kulturalnych. 

Działanie 2 
W 2017 r. nie były prowadzone badania wśród uczniów. 
Działanie 3 
Poszerzenie oferty instytucji kultury: 
Miejskie Centrum Kultury 
- DYM Festiwal 
- "Pa, pa, pa- Orkiestra Dęta Gra" 
- Projekt 760 
- Letnie warsztaty teatralne 
-Za duchy w MCK 
-Wystawa polskich malarzy z Grodna 
- Siam poetycki 
Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska 
- Musical "Akademia Pana Kleksa" 
- Pikniki Chopinowskie 
- Koncerty kameralne 
-Warsztaty Sztuki Perkusyjnej 
Miejski Ośrodek Sztuki 
- Kino i Sztuka 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
-E-usługi (aplikacja dla urządzeń mobilnych, regionalna multiwyszukiwarka, wirtualny spacer po 

bibliotece, transmisje on-line, infokiosk) 
- Biblioteka Aktywnego Seniora 
- Senior w sieci 
- Bilbo w Bibliotece 
- Herbatka u Herberta 

Program 
Symbol 

Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych 
Kultura 2 

Działanie 2 Poprawa jakości bazy kulturalnej poprzez modernizację, adaptację 
i budowę nowych obiektów 

Miernik oceny działania 2 Liczba obiektów oddanych do użytku 
Termin realizac'i działania 2 Działanie ciąQłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury 

Działanie 2 
W2017 d d . K 60 K r. przeprawa zono mo ermzaqę 1 cyrryzaqę 1na rzese 1e1s le~o śro a ztu 1. 

Program l Symbol Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie usług kulturalnych i zapewnienie 
Kultura 3 ich właściwego zaspokajania 

Działanie 2 Reorganizacja systemu świadczenia usług kulturalnych, w tym: 
'reorganizacja sieci instytucji kultury, 
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* nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
* nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami, 
*tworzenie nowych podmiotów prawnych powołanych do świadczenia usług 
kulturalnych, 
*tworzenie i inspirowanie nowych projektów kulturalnych m.in. 
"Katedra produktem kulturowym Miasta", Dom Historii jako miejsce 
stowarzyszeń 
• wykreowanie produktu turystycznego zgodnie ze strategią budowy marki 
Miasta 

Miernik oceny działania 2 Raport 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciąQłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury 
Działanie 3 Konstruowanie projektu budżetu zapewniającego realizację określonych zadań 

z zakresu kultury 
Miernik oceny działania 3 Analiza budżetu 
Termin realizacii działania 3 Działanie ciąqłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

Działanie 2 
W 2015 r. zostało zakończone zadanie: reorganizacja sieci miejskich instytucji kultury. 

25 października 2017 r. na mocy uchwały Rady Miasta nr LIV/652/2017 został przyjęty Program 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

Działanie 3 
Na zadania z kulturą przeznaczono w 2017 r. 15 476 641 zł, w tym: 

-dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: 14 236 767 zł, 

-dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury: 63 747 zł, 

-współpraca z instytucjami podlegającymi samorządowi województwa: 100 000 zł 

-współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych: 672 269,99 zł 

- mecenat Prezydenta Miasta: 39 593 zł 

-organizacja gali Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta: 31 100 zł 

- organizacja Sceny Letniej, Warsztaty teatralne oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców do 

dóbr kultury: 159 000 zł 

-organizacja Inauguracji Sezonu Kulturalnego: 23 106,55 zł 

- wydatki na organizację, wyposażenie i działalność w zakresie "Historii Miasta Gorzowa Wlkp.": 

56 254 zł 

- Dzień Pamięci i Pojednania: 7 496,35 zł 

- inicjatywa obywatelska- Aktywne Warsztaty Kulturalne: 79 958,85 zł 

- pozostałe: 7 348,26 zł 

Strategia Polityki Społecznej Miasta 

Program 
Symbol Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz Program działań na rzecz osób 
Spo/.1 niepełnosprawnych 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + 
Działanie 1 Realizacja Strategii Polityki Społecznej Miasta 

Gorzowa Wielkopolskieqo 2007 + 
Miernik oceny działania 1 Monitoring poprzez coroczne sporządzanie sprawozdań z realizacji StrateQii 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciaqłe 

Koordynator działania 1 GCPRiPS, Wydział Spraw Społecznych 

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



Program l Symbol 
Prom.-rozw. 1 

Działanie 1 

Miernik oceny działania 1 

Termin realizacji działania 1 
Koordynator działania 1 

Działanie 1 
Działania nad Wartą 
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Budowa marki Gorzowa Wlkp. 

Realizacja założeń strategii zarządzania marką Gorzów. 

Uchwalenie strategii 

Działanie ciągle 

Wydział Rozwoju i Promoc'i Miasta * 

-Międzynarodowy Festiwal Tańca "Przystań dla tańca" lipiec 2017 
- Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa - Błonia Nadwarciańskie 30 
czerwca 2017 
- Dni Gorzowa 30.06-1.07.2017 
- działania na plaży miejskiej (zajęcia jogi, turnieje piłki siatkowej, badmintona itp.) maj -wrzesień 
2017 
- Koniec Lata Party sierpień 2017 
-Festiwal "Euforia Dźwięku" na Wale Okrężnym- sierpień 2017 
- MoloWeekend 2017- Zlot Pojazdów Zabytkowych -sierpień 2017 
- Bulwar nad Wartą- Zachodni (miejsce spotkań, wydarzeń rozrywkowych, 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 również skupia mieszkańców nad Wartą, ul. 
Kostrzyńska (cały rok) 

Realizacja planów i wyznaczonych celów 
-systematyczna realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jako narzędzia dla poprawy komfortu i 
jakości życia mieszkańców, 
- realizacja Dialogu Społecznego zgodnie z kodeksem, przyjętym przez Radę Miasta Gorzowa w 2015 
roku, 
- Budżet Obywatelski, Miastowizja, Konsultacje Społeczne - działanie zgodnie z planem dla poprawy 
jakości życia mieszkańców i ich zaangażowania w życie miasta. 

Mozaika etniczna 
- wsparcie dla inicjatyw multikulturowych (m.in. Wigilia Narodów, Międzynarodowe Spotkania 
Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa, Ogólnopolski Festiwal Romsko-Polskich Dziecięcych 
Zespołów Taneczno-Wokalnych pn. Muzyka Łagodzi Obyczaje itp.) 

Zadbane parki 
-złożone wnioski o dofinansowanie rewitalizacji Parku Wiosny Ludów i Parku Kopernika; 
- Miasto otrzymało dofinansowanie na rewitalizację Parku Siemiradzkiego. Została podpisana umowa 
na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". 
- aktywizacja działań mieszkańców w Parku Róż (Dzień Dziecka czerwiec 2017, Międzynarodowe 
Spotkania Orkiestr Dętych "Aite Kameraden" maj 2017). 

Przedsiębiorczość lokalna z pasją 
- Wild West - nowa gorzowska firma produkująca gadżety 
(współpraca przy organizacji miejskich konkursów). 

odzież inspirowaną Gorzowem 

Program l Symbol 
Prom.-rozw. 2 

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

Działanie 1 Opracowanie i wdrożenie programu Europejskiego Samorządowego 
Panelu Kontaktowego, opierającego się na wykorzystaniu sieci kontaktów 
instytucionalnych miasta' (stowarzyszenia, miasta partnerskie, zwiazki). 

Miernik oceny działania 1 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
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Kontaktowego. 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciaale 
Koordynator działania 1 Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 

Miasta 
Działanie 2 Gromadzenie i opracowywanie wszelkich informacji o istotnych dla 

przedsiębiorczości i warunkach funkcjonowania gospodarczego w mieście 
Miernik oceny działania 2 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 

Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 
Miasta 

Działanie 3 Wypracowanie i wdrożenie standardów profesjonalnej obsługi inwestora, 
ukierunkowanej na założone cele główne i operacyjne 

Miernik oceny działania 3 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciąałe 

Koordynator działania 3 Biuro Obsługi Inwestora 

Działanie 1 
Działanie zakończone. 

Działanie 2 i 3 
Gorzowianka Hania Wiśniewska napisała list do prezydenta Jacka Wójcickiego o tym, że ma 
marzenie. Chce być przedsiębiorcą. Biznes jak biznes - sprzedaż lemoniady ... Jak się okazuje, to 
jednak coś więcej. Prezydent wsparł inicjatywę młodej gorzewianki i docenił jej zaangażowanie. Hania 
Wiśniewska urzekła urzędników swoją pasją i wizją. Mała gorzowianka, inspirowana amerykańskimi 
rówieśniczkami, napisała do prezydenta Gorzowa prośbę o zgodę o udostępnienie terenu na otwarcie 
"własnego biznesu". - Musiałam przejść szkolenie w Sanepidzie; co wolno, co nie wolno. Po pierwsze 
muszę mieć parasol, aby nic nie wpadło do napoju. Muszę mieć rękawiczki, wyparzone kubeczki i 
przefiltrowana wodę- wyjaśniała dziennikarzom rezolutna gorzowianka. 
Do punktu ustawiała się kolejka dzieci, ale i dorosłych. Dziewczynkę można było spotkać na placu 
zabaw przy ul. Beriinga w wtorek, w środy, czwartki i piątki. 

Rok 2017 był okresem kontynuacji założeń, co do rodzaju oraz intensywności narzędzi i pól 
komunikacji slużących odbudowaniu i wzmocnieniu wizerunku Gorzowa jako miasta przyjaznego dla 
przedsiębiorców oraz dobrego miejsca do inwestowania przyjętych i realizowanych przez poprzednie 
dwanaście miesięcy. Zadania wynikające z SZRM nadal realizowane były dwutorowo, zadania 
wiodące zrealizowane zostały przez Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu, bądź pod nadzorem lub 
przy współudziale Wydziału. Zadania te zostały uzupełnione o szereg działań powiązanych 

realizowanych przez pozostałe Wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne miasta, organy 
administracji rządowej, Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu. 

Gorzów otrzymał tytuł "Gmina na 5! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców" w rankingu 
przygotowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Miasto znalazło się wśród 
laureatów również w l Konkursie Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Wśród lubuskich gmin miejskich Gorzów zajął drugie miejsce, po Kostrzynie nad Odrą, wyprzedzając 
lary i Zieloną Górę. Ranking przygotował Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w 
Zakładzie Otoczenia Biznesu oraz Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz 
Regionalnych SGH. Samorządy oceniano pod kątem poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez 
urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. W sumie naukowcy 
przeanalizowali działalność 656 miast. Celem badania była zewnętrzna ocena urzędu pod kątem 
obsługi potencjalnego inwestora/przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Gorzów znalazł się w rankingu 



39 

wśród 60 wyróznionych tytułem Gmina na 5! Pracownicy naukowi i studenci najpierw dokonywali 
audytu stron internetowych, po czym oceniali kontakt elektroniczny z gminami. Badanie mailowe 
zostało wykonane pod koniec pierwszego oraz na początku drugiego kwartału 2017 roku. Zarówno 
zapytania w języku polskim, jak równiez zapytania w języku angielskim zostały wysłane na adres: 
kancelaria@um.gorzow.pl, pobrany ze strony głównej oficjalnego BIP UM Gorzowa Wielkopolskiego, 
tj. http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/, zgodnie z metodyką badania polegającą na wysyłce zapytań 
na ogólny adres mailowy badanej jednostki. Za odpowiedź w języku angielskim miasto uzyskało 
najwyzszą liczbę punktów, lj. 15, za odpowiedź w języku polskim 7 punktów, witryna www została 
oceniona na 11 punktów, co łącznie dało wynik 33 punktów i pozwoliło na przyznanie tytułu "Gmina na 
5!" Maksymalna liczba punktów, jaką mogła otrzymać oceniana gmina i miasto to 45. By otrzymać 
wyrMnienie w konkursie, gmina musiał otrzymać co najmniej 23 punkty. Gorzów zdobył 33, 
wyprzedzając Gdańsk (27), Kraków (32), Poznań (23), czy Wrocław (23). Gorzów uzyskał wysokie 
oceny w kazdym z badanych obszarów, w szczególności trzeba podkreślić perfekcyjną odpowiedź na 
pytania zadane drogą elektroniczną w języku angielskim - podkreślają organizatorzy. Wyniki rankingu 
trafiają do "Raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów", który SGH przygotowuje z Polską 
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
Gorzów Wielkopolski zajął 11 miejsce w ogólnej klasyfikacji i został laureatem l Konkursu 
Zrównawazonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wśród lubuskich gmin miejskich 
zajął drugie miejsce, po Kostrzynie nad Odrą, wyprzedzając Zary i Zieloną Górę. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone 26 maja w Zielonej Górze, podczas IV Lubuskiego Forum Samorządowego. W 
badaniach brano pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne per capita, na transport, dochody własne 
gminy, liczbę osób pracujących, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych, a nawet procent radnych z wyzszym wykształceniem. Lubuskie w ciągu 15 lat 
odniosło ogromny sukces, paniewaz jako jedno z dziewięciu województw podwoiło swoje PKB. 
Gorzów przed Szczecinem, Świnoujściem, Gdynią, Toruniem i Częstochową. Eksperci z Politechniki 
Warszawskiej stworzyli ranking jednostek samorządu terytorialnego pod względem zrównoważonego 
rozwoju. W województwie lubuskim wygrywa nasze miasto, w skali kraju zajmujemy wysokie 19 
miejsce. Celem zestawienia jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego 
gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocja rozwoju na bazie 
opracowanych wzorców. 
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę 
brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. 
mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ścieków. 

Od stycznia 2017 mieszkańcy mogą korzystać z wyremontowanej sali obsługi w Urzędzie Miasta 
Gorzowa. Oprócz współczesnych standardów zadbano o udogodnienia, które znacznie usprawniają 
pracę i poprawiają jakość obsługi. Remont dolnego holu w budynku, przy ul. Sikorskiego to kolejny 
bardzo ważny krok do kompleksowej modernizacji i przebudowy gorzowskiego magistratu. Sala 
obsługi została zaprojektowana wokół centralnie umieszczonej strefy poczekalni, tworzącej 
funkcjonalną przestrzeń projektu. Wizualne powiększenie i doświetlenie wnętrza oraz umieszczona w 
centralnej części naturalna roślinność w połączeniu z siedziskami typowymi dla założeń parkowych 
dają przyjemną atmosferę. Na nowej sali obsługi klienta przedsiębiorcy mogą załatwić wiele spraw, 
w tym z zakresu działalności gospodarczej związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaz napojów 
alkoholowych w sieci detalicznej i gastronomicznej, ewidencji działalności gospodarczej, podatków 
i opłat czy rejestracji pojazdów. Sprawy mozna załatwić w dogodnym czasie, paniewaz sala obsługi 
jest czynna w systemie dwuzmianowym - od godziny 7:30 do godziny 17:00 - od poniedziałku do 
czwartku, w piątki od godziny 7:30 do 15:30. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 1 544 072,81 
zł, w tym system kolejkowy z biletomalem - 77 500 zł. 
Wydział Komunikacji wdrozył program, dzięki któremu za pośrednictwem Internetu mozna 
zarezerwować termin i czas przeznaczony na przykład na zarejestrowanie nowego samochodu. Dzięki 
programowi można na bieząco śledzić czas oczekiwania na rozmowę z urzędnikiem- mając telefon z 
Internetem nie trzeba czekać w Urzędzie. Aplikacja współpracuje z systemem wydającym klientom 
numerki. Dostęp do programu jest mozliwy poprzez zakładkę na stronie miasta (bip wrota lubuskie), 
a następnie Rodzaje spraw i dalej Komunikacja - umawianie wizyt. Otwarcie tej ostatniej zakładki 
prowadzi nas do wyboru: Aktualny stan załatwianych biletów oraz Zarezerwuj wizytę. Po wyborze 
pierwszej zakładki mieszkaniec może szybko ocenić, czy i o której wizyta w danym dniu jest możliwa. 
Po otwarciu linku do Zarezerwuj wizytę i wyborze sprawy do załatwienia, po zarezerwowaniu terminu 
wizyty, otrzymamy takze niezbędne dane (wnioski do pobrania, informacje o koniecznych 
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załącznikach i opłatach). Dostęp do aplikacji możliwy jest także poprzez E-urząd zakładka System 
biletowy Wydział Komunikacji. 

"Miasto wspiera start w biznesie" - pod taki tytułem 1 O stycznia Miasto wraz z Partnerami 
Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Gorzowie Urzędem Skarbowym, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp., Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie 
zorganizowało szkolenie dla początkujących przedsiębiorców. Podjęcie działalności gospodarczej jest 
prawdziwym wyzwaniem. Każdy przedsiębiorca wie ile zadań i obowiązków z tym się wiąże. Dlatego 
chcąc otoczyć opieką tych, którzy zdecydowali się zacząć przygodę z biznesem podczas szkolenia 
eksperci z gorzowskich Urzędów przekazali wiedzę stanowiącą solidne podstawy niezbędne 
początkującym przedsiębiorcom. Rozmawiano o prawach i obowiązkach względem ZUS, 
prawidłowym rozliczaniu i opłacaniu składek, formach opodatkowania i jak skutecznie dokonywać ich 
zmian, nowościach w przepisach dotyczących kas rejestrujących oraz instrumentach wsparcia dla 
pracodawców oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W maju Porozumienie zyskało dwóch 
nowych członków Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. oraz Państwową 
Inspekcję Pracy w Gorzowie Wlkp. Nowi Partnerzy umożliwią poszerzenie bezpłatnej oferty 
szkoleniowej kierowanej do lokalnych firm. Misją powiększonego grona stron umowy jest tworzenie 
środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości i ułatwiającego wykorzystanie dostępnych 
zasobów, szans i potencjałów otoczenia biznesowego, szczególnie w sektorze mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. Instytucje tworzące porozumienie chcą, aby gorzowscy przedsiębiorcy 
wiedzieli, że wiele problemów można rozwiązać poprzez wspólny dialog. Przekonują, że chcą im 
pomagać, szkolić, wspierać i że kontrole nie muszą oznaczać wyłącznie kłopotów i można się do nich 
przygotować. Do tej pory w_ramach Porozumienia: 
- powstał "Poradnik przedsiębiorcy" - "pigułka wiedzy" głównie dla osób rozpoczynających działalność 
- systematyzuje wiedzę niezbędną na początku, a dotyczącą m.in. form opodatkowania, prawnych 
form działalności, zgłoszeń do ubezpieczeń, najważniejszych terminów (głównie podatkowych); 
- ulotka "Jak założyć swój własny biznes. Gorzowski przewodnik początkującego przedsiębiorcy- krok 
po kroku" - opisuje w prosty sposób ścieżkę, jaką musi pokonać osoba, która chce zarejestrować 
swoją działalność, 
- odbywały się cykliczne dyżury specjalistów z gorzowskich urzędów w siedzibie Wydziału Obsługi 
Inwestora i Biznesu. 
- odbywały się szkolenia dla początkujących przedsiębiorców - początki działalności wiążą się z 
szeregiem nowych obowiązków, poznaniem nowych przepisów i nierzadko dużą ilością dokumentów 
do wypełnienia. 
Od 11 do 15 września pracownicy Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta oraz 
Partnerzy Porozumienia na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzięli udział w Tygodniu 
Przedsiębiorcy w ZUS. Wspólnie przeprowadzono bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców na 
temat zmian w przepisach w 2018 roku, kontroli, delegowania pracowników oraz zasiłków. W ramach 
,,Pakietu nowego przedsiębiorcy" odbyły się panele poświęcone rozpoczynaniu działalności oraz 
kontrolom przeprowadzanym przez poszczególne instytucje. 

Przez cały 2017 rok Gminy Gorzów, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok przygotowywały się do 
wspólnej promocji gospodarczej. Cały projekt rozpocznie się w 2018 roku. Towarzyszyć mu będzie 
logo - latawiec. Jego kształt odwzorowuje granice biorących udział w projekcie gmin, które tworzą 
Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzów Wielkopolski (MOF GW). Projekt pn. "Wspólna promocja 
gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka" przygotowany 
został wspólnie z partnerami (gminy wchodzące w skład MOF GW) i podzielony na dwa etapy. 
Etap pierwszy rozpoczął się w styczniu 2017 roku i zakładał wykonanie Sytemu Identyfikacji 
Wizualnej, materiałów promocyjnych takich jak foldery: filmy promocyjne, kubki, power banki, windery, 
ścianki, namioty, kalendarze. Zakończenie realizacji pierwszego etapu projektu miało miejsce w 
grudniu 2017 roku. 
Realizację drugiego etapu projektu zaplanowano od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. W 
ramach jego realizacji zaplanowano następujące działania: 
1. Konferencja prasowa, której celem jest inauguracja działań promocyjnych, zapoznanie 
przedsiębiorców, otoczenia okołobiznesowego, mieszkańców oraz radnych z projektem. Pozwoli ona 
na przedstawienie opinii publicznej projektu i jego celów. 
2. Cykl spotkań z lokalnym środowiskiem gospodarczym oraz organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców, w trakcie których planowane są wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia 
biznesu, dobrych praktyk zarządzania oraz ewaluacji pracowników. 
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3. Prezentacja potencjału MOF GW na sezonowych wydarzeniach lokalnych, w czasie której 
mieszkańcy, uczestnicy wydarzeń, jak i potencjalni inwestorzy będą mogli zapoznać się z potencjałem 
gospodarczym MOF GW: Lubuskie Święto Chleba (Bogdaniec), święto Pieczonego Ziemniaka 
(Bogdaniec), Otwarcie Lata (Deszczno), Święto Pieczonego Kurczaka (Deszczno), Kłodawska 
Majówka (Kłodawa), Dożynki Gminne (Kłodawa), Dni Grodu Santok (Santok), Dni Gorzowa (Gorzów), 
Koniec Lata Party (Gorzów). 
4. Forum Gospodarcze MOF GW, którego celem jest integracja i prezentacja potencjału 
lokalnego biznesu oraz zwiększenie jego możliwości rozwojowych. Podczas Forum zaplanowano 
transfer wiedzy dotyczącej kierunków rozwojowych MOF GW, polityki regionalnej i krajowej w zakresie 
promowania i wspierania działalności gospodarczej oraz trendów we współczesnej, zglobalizowanej 
gospodarce. 
5. Warsztaty plenerowe dla przedsiębiorców i samorządowców miast partnerskich oraz 
spotkania z lokalnym środowiskiem gospodarczym, podczas których prezentowane będą walory MOF 
GW i propagowanie możliwości rozwojowych obszaru MOF GW. Umożliwią one nawiązanie 
kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i inwestorami zewnętrznymi oraz pozwolą na zadbanie o 
bieżące reagowanie na zmieniającą się dynamicznie sytuację gospodarczą. 
6. Kampania medialna oraz wizyty studyjne dziennikarzy i kampania wizualna w środkach 
transportu zbiorowego, których celem jest pokazanie potencjału MOF GW stanowiącego zaproszenie 
do inwestowania. Kampania pozwoli na wytworzenie społecznego postrzegania MOF GW jako 
jednego spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo - społecznego oraz przyczyni się do 
inicjowania i wspomagania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. 
7. Udział w pięciu targach krajowych i pięciu zagranicznych, inwestycyjnych oraz branżowych, 
których celem jest prezentacja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego MOF GW o 
zasięgu krajowym i międzynarodowym. MOF GW prezentować się będzie na targach jako jeden 
podmiot, reprezentujący 5 samorządów. Wiedza o walorach tego obszaru funkcjonalnego trafi do 
konkretnych grup potencjalnie zainteresowanych ulokowaniem na jego obszarze swojej działalności 
produkcyjnej lub/i usługowej bądź nawiązaniem zaawansowanej współpracy biznesowej (zlecaniem 
dużych czy długoterminowych przedsięwzięć produkcyjnych lub/i usługowych). 
8. Materiały promocyjno - informacyjne takie jak: długopisy, smycze, kalendarze, notatniki, 
foldery, latawce, tablice informacyjne, windery, gry, srebrna kopia sygnetu, kopia klucza, klocki 
historyczne, które wykorzystywane będą podczas targów, spotkań z przedsiębiorcami oraz innych 
wydarzeń organizowanych w ramach projektu. 
9. Utworzenie Sali Konferencyjnej dla obsługi Biznesu i Inwestora przeznaczonej na spotkania 
biznesowe. Dzięki przygotowaniu takiej sali obsługa przedsiębiorców i inwestorów będzie mogła się 
odbywać w profesjonalnych warunkach niezbędnych do przeprowadzenia spotkań, szkoleń, rozmów. 
1 O. Zakup namiotu ekspresowego i sferycznego, które pozwolą na nieograniczone możliwości w 
przygotowaniu eventów gospodarczych na najwyższym poziome. Warunki techniczne pozwalają na 
zorganizowanie wydarzenia w dowolnym miejscu, w dowolnych warunkach atmosferycznych. 
Wykorzystywane będą jako bazy spotkań biznesowych oraz prestiżowe uzupełnienie plenerowych 
spotkań i warsztatów o charakterze gospodarczym dla różnych grup odbiorców (przedsiębiorcy, 
mieszkańcy, dzieci i młodzież). 
11. Punkty stałe każdego projektu - informacja i promocja projektu (tablice pamiątkowe), 
zarządzanie projektem, test pomocy publicznej, tłumaczenia. 

Projekt wspólnej promocji gospodarczej MOF GW jest narzędziem mającym służyć propagowaniu 
wiedzy o wspólnym potencjale i możliwościach rozwoju obszaru złożonego z miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Przedmiotem projektu jest 
wspólna promocja 5 gmin wchodzących w skład (MOF GW) celem pokazania obszaru MOF jako 
narzędzia integracji polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej oraz wytworzenia społecznego 
postrzegania gmin jako jednego, spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego, 
inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Projekt wspólnej promocji 
gospodarczej MOF GW stanowi program ściśle powiązany z dokumentami fundamentalnymi dla MOF 
GW: "Program Rozwoju Innowacji", "Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020", "Strategia 
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020", "Strategia UE Morza Bałtyckiego", "Umowa Partnerstwa na 
lata 2014-2020- Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z grudnia 2015r.", "Pian 
Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego", "Strategia Rozwoju Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego", "Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych MOF GW'. 
Cele MOF GW wskazują na korzyści wynikające z zastosowania tego narzędzia współdziałania 
samorządów: osadzają wspólne, strategiczne aktywności gmin w kontekście polityk uchwalonych i 
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ustalonych na wyższym szczeblu: regionalnym, krajowym i europejskim. Połączone siły Bogdańca, 
Deszczna, Kłodawy i Sanloka oraz Gorzowa Wlkp. jako rdzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego, 
formalnie osadzone w prawie i strategicznych politykach, popierane przez poszczególne samorządy i 
mieszkańców, wywołać mogą efekt synergii, który przyniesie pozytywne zmiany w całym regionie, 
pozwoli prowadzić racjonalną, efektywną i prorozwojową politykę. Stąd istotna jest znajomość i 
poparcie społeczne dla MOF GW na poziomie lokalnym. MOF GW jest w stanie wygenerować ofertę 
znacznie atrakcyjniejszą dla polskiego czy międzynarodowego biznesu niż każda z gmin oddzielnie. 
Docelowym przedmiotem promocji MOF GW jest właśnie wzmocniony wspólną polityką przestrzenną, 
inwestycyjną i społeczną łączny potencjał gospodarczy 5 gmin. Wynika z tego dwuetapowość działań 
promocyjnych. W pierwszym adresatem działań będzie środowisko lokalne (mieszkańcy, 
przedsiębiorcy i osoby aktywne społecznie na obszarze samego obszaru funkcjonalnego). W drugim 
etapie działania skierowane będą do polskich i zagranicznych potencjalnych inwestorów 
zainteresowanych ulokowaniem swojego biznesu na terenie MOF GW. W promocji gospodarczej MOF 
GW skorzystano z dorobku i potencjału wypracowanego w tym zakresie przez gminy tworzące MOF 
GW. Promocja gospodarcza jest kompatybilna z dotychczasowymi programami i praktykami 
poszczególnych gmin okalającymi miejski rdzeń obszaru funkcjonalnego, jak i samego Gorzowa Wlkp. 
Uzasadnienie realizacji projektu wynika z lokalnych i regionalnych strategii oraz dokumentów: 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego (KSRR). Odrzucenie ograniczeń administracyjnych i wskazanie na kluczowe znaczenie 
dla polityk regionalnych powiązań funkcjonalnych pozwala zmienić zakres i kierunki lokalnych polityk 
branżowych, lepiej dostosować je do wymagań i wspomóc ich efektywność. Potrzeba realizacji 
projektu wynika również z dokumentu "Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych 
Ośrodków Wojewódzkich" opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i będącego 
podstawą wyznaczenia granic MOF GW. Dzięki przyjęciu perspektywy powiązań funkcjonalnych "cele 
i instrumenty polityki rozwoju mogą być bardziej zróżnicowane i lepiej dostosowywane do specyfiki 
poszczególnych obszarów poprzez lepsze wykorzystanie ich potencjału i bardziej precyzyjne 
identyfikowanie barier rozwoju. Planowanie i prowadzenie działań rozwojowych na obszarach 
funkcjonalnych musi być tym samym platformą współpracy różnych jednostek i poziomów 
zarządzania. Współpraca różnych partnerów działających na terenie obszarów funkcjonalnych jest 
niezbędna dla kompleksowego, spójnego, bardziej skoordynowanego i skoncentrowanego działania 
prorozwojowego oraz rozwiązywania konfliktów''. Obok wielu dziedzin, integracja aktywności 
podmiotów tworzących miejski obszar funkcjonalny ma duże znaczenie dla zwiększenia skuteczności 
działań promocyjnych. Promocja obszaru wzajemnie powiązanego komunikacyjnie, społecznie, 

kulturowo i gospodarczo pozwala uatrakcyjnić przekaz, zwiększa zakres oddziaływania i umożliwia 
osiągnięcie większych efektów przy proporcjonalnie niższych nakładach. Miejski Obszar Funkcjonalny 
Gorzowa Wielkopolskiego stwarza samorządom wchodzącym w jego skład możliwość integracji 
działań promujących potencjał gospodarczy, tereny inwestycyjne i atrakcyjność ekonomiczną na skalę 
szerszą niż dotychczas. Pozwala także wykorzystać synergię powiązanych ze sobą obszarów, 
wzmacniając ich konkurencyjność. Planowane działania zmierzają do wykorzystania w pełni narzędzia 
polityki regionalnej, jakim są obszary funkcjonalne. Konieczne jest podejmowanie działań inicjujących 
kooperację, w tym w szczególności w zakresie usług i produkcji o wysokiej wartości dodanej. 
Potrzebne są również działania wspierające tworzenie warunków dla powstania marki obszaru. 
Poprawa identyfikacji obszaru na rynku krajowym i międzynarodowym pozwoli na zwiększenie 
potencjału inwestycyjnego. Korzyści wspólnej promocji gospodarczej obszaru powstaną z tytułu 
większego zainteresowania inwestorów zewnętrznych oraz wzmocnienia mechanizmów współpracy 
międzysektorowej wewnątrz obszaru. 

27 stycznia firma ICT Poland Sp. z o. o. zaprosiła do swojej siedziby w Kostrzynie n/0 przedstawicieli 
największych firm północnej części województwa lubuskiego. Było to pierwsze robocze spotkanie w 
ramach projektu Grupy Lean, którego celem jest wzajemnie doskonalenie się firm. Pomysł otrzymał 
nazwę Grupy Lean, a spotkania w firmach- Lean Tours. Projekt jest wspólną inicjatywą Prezydenta 
Miasta Jacka Wójcickiego, Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zachodniej Izby 
Przemysłowo - Handlowej oraz Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP. W trakcie wizyty 
zapoznawano się z procesami produkcyjnymi i stosowanymi systemami zarządzania oraz metodami 
ciągłego doskonalenia. 
Spotkania odbyły się również w Borne Furniture, w firmie Molex z Sulęcina, Victaulic z Drezdenka, 
TPV, l. M. C. Engineering Poland. W pierwszej edycji projektu udział wzięło dziewięć firm subregionu 
gorzowskiego, w kolejnej swój udział zadeklarowało 13. 
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W lutym w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu odbyła się XVII Gala zorganizowana 
przez tę uczelnię w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan w celu promocji 
firm wiarygodnych w biznesie i prowadzących skuteczną politykę zarządzania przedsiębiorstwem. 
Wśród 16-tu laureatów znalazła się gorzowska firma Holding-Zremb Gorzów, która odebrała 
prestiżowe wyróżnienie w kategorii "Wiarygodny Partner w Biznesie" i "Liderzy Przedsiębiorczości" 
przyznane przez Kapitułę konkursu. Jest to kolejne już docenienie firmy, która od wielu lat, bo w sumie 
od 1955 r. działa lokalnie, ale i też i globalnie. Firma już wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia, 
m.in. Lubuskiego Lidera Biznesu, Lubuskiego Przyjaznego Pracodawcy, Geparda Biznesu, a także 
Nagrodę Ministra Gospodarki. Na uwagę zasługuje fakt, że nasze przedsiębiorstwo było jednym z 
dwóch spoza Wielkopolski. 

W kwietniu, ramach cyklicznych spotkaniach branżowych Prezydent Miasta spotkał się z 
przedstawicielami sektora nieruchomości. Każdy uczestnik spotkania miał okazję do zaprezentowania 
swojej działalności, omówienia koncepcji rozwoju i wizji własnej firmy. Była to również sposobność do 
wymiany poglądów i zdobytych doświadczeń. 

W czerwcu Gorzów Wielkopolski odwiedził Ambasador Tajwanu Henry Ming-Jeng Chen. Wizyta 
delegacji z Tajwanu miała służyć istniejącej współpracy, a także nawiązaniu nowych relacji 
gospodarczych. - Przedstawiliśmy nasze warunki i oczekiwania, pan ambasador zaprezentował kilku 
inwestorów, którzy szukają miejsca na swój biznesDyplomata z Tajwanu spotkał się też z członkami 
Zachodniej Izby Handlowo-Przemysłowej. Gorzowscy przedsiębiorcy przedstawili swój biznesowy 
potencjał i informacje gospodarcze o naszym mieście, a Henry Ming-Jeng Chen oczekiwania 
i potrzeby inwestorów z Tajwanu. 

Możliwości promowania regionalnych produktów handlowych to temat rozmów, które w lipcu zastępca 
prezydenta ds. gospodarki przeprowadził z nadburmistrzem Frankfurtu nad Odrą Martinem Wilke. 
Spotkanie związane było ze wspólnym przedsięwzięciem obu miast dotyczącym rozszerzenia 
współpracy oraz zdiagnozowania transgranicznych potencjałów produktów handlowych z Lubuskiego 
i Brandenburgii. Projekt "Analiza i Studium wykonalności na temat wspólnego promowania produktów 

regionalnych Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. i Frankfurcie nad Odrą" 
zrealizowany został dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Małych Projektów 
Euroregionu Pro Europa Viadrina. W ramach projektu opracowana została analiza ekonomiczna 
oceniająca mocne strony oraz zagrożenia w sferze popytu i podaży producentów, handlowców 
i klientów z Lubuskiego i Brandenburgii. Ocena może stanowić podstawę do podjęcia działań 

zmierzających do rozbudowy infrastruktury transgranicznych usług handlowych. 13 grudnia odbyła się 
konferencja zamykająca projekt, w jej trakcie przedstawiono wyniki badań. Dwa planowane projekty -
wybudowanie Messehof we Frankfurcie n/0 i modernizacja terenów targowiskowych w Gorzowie 
Wielkopolskim zostały wzbogacone o pierwsze wskazówki dotyczące możliwego ukierunkowania w 
odniesieniu do produktów, strategii sprzedaży, podmiotów, finansowania zewnętrznego oraz opis 
możliwych zagrożeń, które należy uwzglednić przed realizacją przedsięwzięć. 
Na zakończenie konferencji przeprowadzono wspólną dyskusję na temat projektu i przyszłych 

inwestycji oraz zaproponowano cykl spotkań grupy roboczej w celu sfinalizowania zakresu 
rzeczowego przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. 

Z okazji Dnia Energetyka w 15 września w Elektrociepłowni Gorzów odbyła się uroczysta akademia, 
w trakcie której odznaczenia i wyróżnienia odebrali najlepsi pracownicy. Prezydent Miasta złożył 
energetykom życzenia i podziękował za ich codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę. 

Elektrociepłownia Gorzów jest największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego 
i jednym z największych przedsiębiorstw w regionie. Od ponad 65. lat produkuje energię elektryczną 
oraz ciepło. Odbywa się to w jednym procesie technologicznym, co gwarantuje znacznie niższą emisję 
zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki przyznanym dotacjom unijnym Elektrociepłownia Gorzów 
planuje rozbudowę sieci ciepłowniczej w mieście oraz wymianę sieci kanałowych i napowietrznych na 
sieci w technologii rur preizolowanych. 

2 Października w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się gala z okazji 20-lecia Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE).- Dwie dekady pokazały, iż zamysł tworzenia takich stref 
powiódł się i powinien być kontynuowany. Strefa daje samorządowi narzędzie, by stymulować rozwój 
całego regionu. Gorzów jest jeszcze bardziej techniczny i innowacyjny właśnie dzięki strefie. Rok 2017 
jest dla Strefy wyjątkowo udany pod względem finansowym ponieważ spodziewany zysk ze sprzedaży 
może o co najmniej 100 proc. pobić najlepszy wynik w historii spółki. Obecnie potencjalni inwestorzy 
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koncentrują się na możliwości znalezienia pracowników. Jest to czynnik, który warunkuje przejście do 
dalszych rozmów. Zapytania co raz częściej dotyczą kadry o wysokim stopniu kwalifikacji co jest 
charakterystyczne dla rynku wyspecjalizowanych usług, a nawet dla ośrodków badawczych. 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku. Początkowo obejmowała 
tereny inwestycyjne w Kostrzynie nad Odrą i Słubicach. Obecnie działa na obszarze 56 podstref w 
trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Łączna powierzchnia 
wszystkich podstref wynosi 2,2 tys. ha. Zarząd Strefy wydał 327 zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 37 proc. firm działających w Strefie posiada kapitał niemiecki, na drugim 
miejscu plasuje się kapitał polski - 27 proc. 

W 2017 roku obserwowaliśmy dalszy wzrost zainteresowania miejskimi obiektami. Przeprowadzono 8 
przetargów na sprzedaż 41 nieruchomości, w ich wyniku nabywców znalazło 6 nieruchomości na 
łączną kwotę 744.420 zł netto. Jedną z tych nieruchomości było dawne schronisko młodzieżowe przy 
ul. Wyszyńskiego (zielony budynek), które sprzedane zostało na cele usługowo-mieszkalne. 
Nieruchomość nowego właściciela szukała od 2012 roku. Kolejna miejska nieruchomość, którą udało 
się sprzedać to teren przy ul. Grobla, Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy jest to działka 
przeznaczona na działalność usługowo-handlową. 

Nową inwestycję w Gorzowie rozpoczęła jedna z wiodących sieci salonów meblowych. Salon Agata 
powstanie przy ul. Myślibarskiej w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z pozostałymi częściami 
miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych i drogi ekspresowej S3. Będzie to obiekt 
wolnostojący, położony w rejonie dużych kompleksów handlowych (sieci: Tesco, OBI, Media Marki, 
Biedronka). Lokalizacja jest zgodna z przyjętymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Otwarcie Salonu zaplanowano na drugą połowę 2018 r. Obiekt będzie składał się z 
dwukondygnacyjnej części handlowej oraz części magazynowej. Salon zostanie wyposażony w 
ruchome schody oraz windę przystosowaną również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu kontynuował współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, Lubuskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Kostrzyńsko-Słubicko 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Opracowano i wydano nowy folder inwestycyjny oraz przygotowano 
prezentację dla inwestorów. Na stronie Agencji http://www3.paiz.gov.pl/invest_sites/ umieszczono 
oferty terenów inwestycyjnych - działki przy ul. Walczaka, Słowiańskiej, Chorwackiej, Szczecińskiej, 
Bierzarina). Dzięki współpracy z agencjami nieruchomości i prywatnymi właścicielami działek miejska 
oferta została uzupełniona o potencjalnie atrakcyjne dla inwestorów tereny prywatne. Współpraca z 
KSSSE polegała na wspólnej obsłudze inwestorów rekomendowanych przez PAiiiZ. 

We wrześniu Prezydent Miasta podpisał z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie 
projektu "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" w ramach RPO Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8. 
Nowoczesna Edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 
8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Rok 
realizacji projektu pokazał, jak ingerencja w relacje na linii biznes i szkolnictwo zawodowe zmienia 
optykę na rynku pracy. Pierwszy rok realizacji programu okazał się sukcesem, kontynuujemy 
działania, by jeszcze bardziej zbliżyć absolwentów do pracodawców. Druga edycja programu 
"Zawodowcy w Gorzowie 2.0" będzie realizowana od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Weźmie w nim 
udział 4 500 osób: 4 440 to uczniowie gorzowskich szkół, 60 to nauczyciele gorzowskich szkół. 
Zakłada się również zwiększenie bazy firm i przedsiębiorstw, które współpracują przy realizacji 
"zawodowców". Kwota dofinansowania do projektu to 14 822 682, 32 zł, wkład własny Miasta wynosi 
780 141,18 zł. Wartość projektu: 15 602 823,50 zł. Zawodowcy w Gorzowie 2.0" to kontynuacja 
działań projektowych "Zawodowców w Gorzowie". Uczniowie i nauczyciele oraz pracodawcy będą 
intensywnie współpracować w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, 
kursy kwalifikacyjne, wizyty studyjne, start-upy, gry edukacyjne, itd. Projekt jest odpowiedzią na 
problem, z którym zmaga się polska gospodarka czyli nieelastycznym charakterem edukacji 
zawodowej często nieodpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz brakiem kultury uczenia się przez 
całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału · ludzkiego oraz pogarszają 
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dlatego w projekcie założono kompleksowe podejście do 
indywidualnego wsparcia uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania i formy ich realizacji, aby 
przygotować uczniów do uczen'1a się w warunkach współczesnego świata. W projekcie podejmuje się 
interwencje wyłącznie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy jednoczesnym 
prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, wspomagającego rozwój każdego ucznia oraz 
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wykorzystuje się wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników. 
Według założeń projektu, najważniejszy jest uczeń - przyszły pracownik. Uczniowie otrzymają 
innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy edukacyjne, np. start-up, gry 
edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie pracy lub procesy gospodarcze. Każdy uczeń otrzyma 
wybór i wybierze, zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem, najwłaściwszą dla siebie 
formułę przygotowania do jednej z trzech dróg zaistnienia na rynku pracy - jako pracownika na 
stanowisku robotniczym, pracownika na stanowisku specjalistycznym (po ukończeniu studiów), czy też 
otwarcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymają także nauczyciele. Będą oni mogli podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe oraz uaktualnić wiedzę, zarówno merytoryczną o najnowsze osiągniecia 
techniki, jak i metodyczną w zakresie organizacji skutecznego procesu edukacyjnego kształcącego 
umiejętności zawodowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponadto, aby stworzyć warunki 
edukacji zawodowej odzwierciedlające naturalne warunki pracy, szkoły zostaną doposażone w sprzęt i 
środki dydaktyczne zgodnie ze standardem lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem w szczególności 
branż inteligentnych specjalizacji województwa l ubuskiego w taki sposób, aby zapewnić im rozwój na 
kolejne lata funkcjonowania. Powstaną lub zostaną doposażone nowoczesne pracownie, np.: 
mechatroniki samochodowej, pneumatyki, hydrauliki, gospodarki magazynowej, sieci komputerowych, 
projektowania maszyn, mebli, ogrodów, nowoczesne laboratorium bio-chemiczne. W ramach projektu 
zostanie przeprowadzonych 15 wizyt studyjnych w zakładach pracy branż działających w obszarze 
inteligentnych specjalizacji regionu oraz na lokalnych targach branżowych. Założono dalszy rozwój E
systemu edukacyjnego dedykowanego doradztwu i kształceniu zawodowemu integrującego działania 
projektu oraz stanowiącego platformę wymiany wiedzy na temat rynku pracy, zawierającą 
indywidualne konta uczestników wraz z zasobami merytorycznymi do samokształcenia oraz kursami 
on-line dla uczniów i nauczycieli. Odbędzie się 26 warsztatów nowych technologii: automatyki, 
robotyki, mechatroniki, pneumatyki, hydrauliki, ICT, IT, OZE, CNC; warsztaty usługowe, np. 
fryzjerskie, logistyczne, kulinarne, hotelarskie. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość 
skorzystania z 11 kursów specjalistycznych np. Uprawnienia elektryczne do 1kv, Obsługa podestów 
ruchomych przejezdnych, Obsługa suwnic, Diagnosta stacji kontroli pojazdów, Spawanie metodą 135 
blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi, Elektromechanik urządzeń chłodniczych. W 
ramach realizacji ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej przygotowującej do zajmowania na rynku 
pracy stanowisk wysoko wyspecjalizowanych planuje się utworzenie 4 tematyczne kół naukowych -
nowoczesne technologie sieciowe, programowanie z wykorzystaniem Arduino. Dla uczniów 
planujących w przyszłości uruchomienie własnej działalności gospodarczej planuje się cykl 14 
warsztatów typu start-up w zakresie biochemii, mechatroniki, OZE, automatyki, nowych mediów 
projektowania mebli. Działaniem wspólnym dla tych trzech grup beneficjentów projektu będzie 
uczestnictwo w praktykach i stażach zawodowych realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy u 
pracodawców, w których uczestniczyć będzie 278 uczniów. 

W ramach projektu "Zawodowcy w Gorzowie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie gorzowskich szkół zawodowych wzięli udział 
w trzeciej edycji "Abilities Game". Na potrzeby gry zorganizowano 14 stanowisk, pod opieką 
pracodawców - ekspertów z rynku pracy lub przedstawicieli uczelni. Celem "Abilities Game" jest nie 
tylko zabawa, ale przede wszystkim przekazanie uczniom jakie są oczekiwania ich przyszłych 
pracodawców lub wykładowców. Dla pracodawców z kolei to okazja, by włączyć się w edukację 
przyszłych pracowników lub studentów, dając im u progu kształcenia zawodowego informację zwrotną 
na temat umiejętności już przez nich posiadanych, jak i tych, które powinni nabywać i doskonalić. 
Podczas gry uczeń ma szansę na rozmowę z potencjalnym pracodawcą. 

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu- umowę o dofinansowanie podpisano 19.06.2017r. Celem 
projektu jest dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku, szczególnie na kierunkach 
wpisujących się w inteligentne specjalizacje, a w szczególności działania specyficzne i innowacyjny 
przemysł. Stworzenie Centrum Edukacji Zawodowej na ternie byłego zespołu szpitalnego przy 
ul. Warszawskiej pełniącego funkcje oświatowe zwiększa dostępność do kształcenia oraz poprawia 
warunki kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie MOF GW. 

We wrześniu podsumowano pierwszą edycję projektu· "Zawodowcy w Gorzowie". Była to jednocześnie 
okazja do ukonstytuowania dotychczasowej kooperacji szkół z pracodawcami z gorzowskiego rynku 
pracy przez oficjalne wyrażenie woli nawiązania trwałej współpracy pomiędzy miastem, a otoczeniem 
społeczno-gospodarczym w ramach organizacji i funkcjonowania "Centrum Edukacji Zawodowej i 
Biznesu" w Gorzowie oraz realizacji projektu "Zawodowcy". 
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We wrzesn1u szesc1u gorzowskich przedsiębiorców odebrało na gali w żagańskim pałacu tytuł 

Lubuskiego Lidera Biznesu. Była to dziewiąta edycja prestiżowego konkursu dla lubuskich firm. W 
kategorii Lubuski Lider Biznesu 2017 (mikroprzedsiębiorstwa) drugie miejsce zajął Lamel Technology, 
a trzecie Gorzowskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego "GOREX". W tej samej kategorii, w skali 
małych przedsiębiorstw drugie miejsce zajęła firma Kaskat, a wśród dużych firm doceniono (trzecie 
miejsce) Borne FURNITURE. Po raz piąty w historii wręczone zostały również nagrody Lubuskiego 
Lidera Innowacji. Tutaj o tytuł rywalizowało 19 uczestników, a patronat nad tą kategorią sprawował już 
po raz trzeci KGHM Polska Miedź. W tej kategorii, w skali mikro- wyróżniono Gorzowski Ośrodek 
Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. Ponadto, po raz pierwszy wręczone zostały nagrody w 
kategoriach "Firma przyjazna młodym" oraz "Debiut roku". W pierwszej z nich wyróżniono Kaskat, a w 
drugiej spółkę Górka & Kulka. W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu ubiegało się 71 
przedsiębiorstw, z czego 69 uzyskało pozytywną ocenę kapituły konkursu. Najliczniejszą grupę 
stanowiły małe firmy - 21. Ponadto do konkursu zgłosiło się 19 mikro- oraz 18 średnich 
przedsiębiorstw. Wśród największych podmiotów swój akces do nagrody zgłosiło 12 firm. 
Organizatorem konkursu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z "Gazetą Lubuską" -
partnerem strategicznym. Również we wrześniu, w ramach współpracy z UMWL, Wydział Obsługi 
Inwestora i Biznesu informował oraz zachęcał gorzowskich przedsiębiorców do udziału w plebiscycie 
"Lubuska Nagroda Innowacji" - nagrody marszałka województwa łubuskiego dla najbardziej 
innowacyjnych mikro, małych i średnich firm. W konkursie zostały nagrodzone MŚP, które 
konsekwentnie poszukują i wdrażają innowacyjne rozwiązania, osiągając dzięki temu sukcesy 
biznesowe oraz wpływają na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. 
Gorzowskie firmy były również zgłaszane do Nagrody Polskiej Rady Biznesu, oraz brały udział w 
plebiscycie Gazety Lubuskiej Menadżer Województwa Lubuskiego 2017. Laureatem tego ostatniego 
został Remigiusz Turek, prezes Turek Partner GBR, wiceprezes MyHome w Gorzowie Wlkp., który 
zwyciężył w głosowaniu czytelników. 

Zaprezentowano plan wsparcia finansowego dla uczelni Akademia im. Jakuba z Paradyża, który 
powstał w oparciu o zgłaszane przez nią zapotrzebowanie. 
Pomoc Miasta Gorzowa Wlkp. dla AJP w latach 2016 -2020: 
Fundusz stypendialny - przekazywanie corocznie dotacji bieżącej na programy stypendialne 
w wysokości 0,5 mln zł. Prezydent będzie co roku ujmował propozycje wysokości dotacji w projekcie 
budżetu na dany rok (w 2016 r. przekazano 0,3 mln). 
Przekazanie 15 wyremontowanych mieszkań na potrzeby AJP o łącznej wartości 3,2 mln zł. 20 
marca br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta prezydent Gorzowa zadeklarował pomoc 
materialną dla akademii dotyczącą przeznaczenia bonifikaty do 15 lokali mieszkalnych. Rada Miasta 
udzieliła prezydentowi zgody na taką sprzedaż. 
Wynajem nieruchomości przy ul. Myślibarskiej -ok. 0,63 mln rocznie. 
Zakup nieruchomości w 2016 r. przy ul. Łokietka za kwotę 1,8 mln zł (płatność w ratach do 2017 r. 
Kompleksowa pomoc dla kadry naukowej - oprócz mieszkania zapewnienie określonej liczby miejsc 
w placówkach oświatowo-wychowawczych w Gorzowie Wlkp., bilety na Słowiankę, do Filharmonii, itp. 
Łączna kwota wsparcia dla Akademii im. Jakuba z Paradyża to 1 O milionów 450 tysięcy złotych. 
Tempo zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie powoduje, że 
każdy rocznik młodzieży rozpoczynający naukę w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża jest inny, 
ma odmienne wymagania i oczekiwania. Kluczowym pytaniem w kontekście przyszłości i rozwoju 
uczelni jest sposób na sprostanie oczekiwaniom współczesnej młodzieży. W październiku Prezydent 
Miasta na ręce rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża przekazał klucze do pierwszego z 15 nowych 
mieszkań. W 2017 rozpoczęto również remonty kolejnych trzech mieszkań oraz- przy ul. Łokietka 35, 
Drzymały 16A i Sikorskiego 118. Kolejne trzy zostały wskazane akademii jako planowane do remontu. 
Po uzyskaniu środków finansowych -Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmie prace remontowe w 
bieżącym roku. Koszt remontu przekazanego w czwartek mieszkania to ok. 30 tys. zł, na wszystkie 
piętnaście Miasto wyda ponad 3 mln zł. Profesorowie, którzy zamieszkają w lokalach od Miasta, 
najpierw będą je wynajmować od uczelni, a po 1 O latach będą mogli je po preferencyjnej cenie 
wykupić. 
W rozpoczynającym się roku akademickim AJP będzie kształcić 2,5 tys. studentów na czterech 
wydziałach (15 kierunkach). Uczelnia zatrudnia 48 profesorów (w ubiegłym roku - 25) oraz 105 
doktorów (w ubiegłym roku- 78) 
Miasto udzieliło również dofinansowania w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój naukowy kadry 
pedagogicznej oraz realizację przewodów doktorskich i habilitacyjnych dla wykładowców 
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie. Pornoc finansowa miasta została 
udzielonajako rezultat realizacji uchwały Rady Miasta z 16 grudnia 2016 roku i 28 czerwca 2017 roku. 
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W myśl zapisów obu uchwal Miasto udziela dotacji na dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego 
pierwszeetatowej kadry naukowo-dydaktycznej, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań 
o nadanie stopni naukowych oraz doposażenie laboratoriów. Wsparcie finansowe dotyczyć może 
wyłącznie nauczycieli akademickich, dla których AWF stanowi podstawowe miejsce pracy (w 
rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Środki finansowe zostały przekazane w dwóch 
transzach, po 50.000 zł; do 15 września 2017 i 30 października. 
ZWKF w Gorzowie kształci obecnie ponad 550 studentów na trzech kierunkach studiów l i li stopnia. 
Są to: kultura fizyczna, dietetyka i fizjoterapia. 

We wrześniu Prezydent Miasta spotkał się z Rektorami i Dziekanami gorzowskich uczelni wyższych, 
na którym zostały omówione krótko i długoterminowe plany uczelni. Powolano grupę roboczą 
składającą się z przedstawicieli uczelni, szkól średnich oraz Miasta, której zadaniem jest 
opracowywanie wspólnych projektów zachęcających młodych ludzi do studiowania w naszym mieście 
i do pozostania w nim po skończonych studiach. Do końca 2017 roku odbyły się cztery spotkania 
grupy roboczej. Rozpoczęto również prace nad stworzeniem wspólnego akademickiego portalu. 
Przedstawiciele Urzędu Miasta weszli również w skład grupy roboczej ds. szkolnictwa wyższego, 
powolanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Grupa robocza pracowala nad 
ekspertyzą dotyczącą kierunków i perspektyw zmian szkolnictwa wyższego w Województwie 
Lubuskim. 

Tradycją stal się już udział miasta w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. Od 13-19 listopada w 
160 krajach świata organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, 

organizowały bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu 
zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej. W ramach światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z 
Partnerami Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Powiatowym Urzędem Pracy, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powiatową Stacją Sanitarno
Epidemiologiczną, Państwową Inspekcją Pracy zorganizował spotkanie dla przedsiębiorców i 
pracodawców, w trakcie którego rozmawiano o bieżących zmianach w prawie. W organizację 

spotkania włączyła się również Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców, Zachodnia Izba Przemysłowo
Handlowa oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Z roku na rok powstaje coraz 
więcej przedsiębiorstw, a w ślad za tym miejsc pracy. Małe i średnie Firmy mają coraz większy udział 
w tworzeniu PKB. Jak wynika z Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce 2017 opublikowanego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w polowie 2017 r. zanotowano poprawę nastrojów 
przedsiębiorców i towarzyszący temu znaczny wzrost wydatków rozwojowych. Działania 
podejmowane w ramach projektów takich jak m.in. światowy Tydzień Przedsiębiorczości mają 
przyczyniać się do utrzymania tego pozytywnego trendu na dłużej. W trakcie spotkania prawie 
sześćdziesięciu przedsiębiorców wysłuchało informacji o wchodzących w życie 01 stycznia 2018 r. 
zmianach w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców, podatkowych aspektach zatrudniania cudzoziemców, różnicach między 
zatrudnieniem cywilnoprawnym, a zatrudnieniem pracowniczym i przebiegu czynności kontrolnych z 
tym związanych. 
W 2017 roku ŚTP zbiegł się z Europejskimi Dniami Pracodawców odbywającymi się od 13 do 24 
listopada pod hasłem "Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty". W roku 2017 
sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia postanowiła wesprzeć i wzmocnić współpracę 
Publicznych Służb Zatrudnienia z pracodawcami uznając, iż jest to niezbędne dla szybko i dobrze 
rozwijającego się europejskiego rynku pracy. Jedną z inicjatyw w tym obszarze są Europejskie Dni 
Pracodawcy. Motyw przewodni tych dni ma podkreślić kluczową rolę Publicznych Służb Zatrudnienia 
w zakresie dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku 
pracy oraz konieczności zaangażowania wielu partnerów rynku pracy w działania na rzecz 
zmniejszania niedoborów w obszarze umiejętności. Podczas modułu poświęconego umiejętnościom 
przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z systemem kształcenia dualnego na przykładzie pracownika 
młodocianego, rozmawiano również o kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych 
poprzez zmianę filozofii kształcenia zawodowego. 
Trzecia część spotkania została poświęcona e-Składce - prostym płatnościom do ZUS, wymaganiom 
higieniczno-sanitarnym przy prowadzeniu działalności żywnościowo-żywieniowej w sklepach 
spożywczych, w tym sklepach internetowych oraz malej gastronomii. Na zakończenie przedstawiciele 
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. oraz Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej przedstawili możliwości pozyskania środków na umiędzynarodowienie 
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działalności przedsiębiorstw oraz na szkolenia pracowników w ramach projektu Lubuskie Bony 
Szkoleniowe. 

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu prowadził na portalu Echo Gorzowa zakładkę "Biznes po 
gorzowsku", w której umieszczano bieżące informacje dla przedsiębiorców. Opracowano również 
newsieiter dla przedsiębiorców, którego pierwsze trzy numery zostały rozesłane w ostatnim kwartale 
2017 roku. 

W celu podnoszenia kompetencji pracownicy Wydziału brali udział w konferencjach i szkoleniach m.in. 
dotyczących nowych zasad zatrudniania cudzoziemców od stycznia 2018 r., Polskim Kongresie 
Przedsiębiorczości, Festiwalu Marketingu, Konferencji Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
spotkaniu informacyjnym "Rynek niemiecki - szansa dla lubuskich eksporterów", Konferencji 
"Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 - Impuls do rozwoju", Forum Branży Eventowej. 
Odbyły się również spotkania z przedstawicielami Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania. 
W ciągu roku zrealizowano wiele kampanii informacyjnych, odbyły się również liczne konferencje i 
szkolenia adresowane do przedsiębiorców. Jako wybrane przykłady można wymienić przeprowadzoną 
w styczniu przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców kampanię informacyjną 
dotyczącą wejścia w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Na jej 
podstawie przedsiębiorca, który odrzuci reklamację konsumenta musi poinformować o możliwości 
rozwiązania sporu pozasądowo. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów pozwala w sposób 
prostszy, szybszy i tańszy rozwiązywać konflikty z konsumentami. Przepisy wdrażają regulacje unijnej 
dyrektywy ADR, której celem jest wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich takich samych 
procedur, które pomagają pozasądowo rozstrzygać konflikty. W lutym pracownicy Biura Konsultacji 
Społecznych i Rewitalizacji oraz Wydziału Obsługi lmyestora i Biznesu spotkali się z przedsiębiorcami 
aby porozmawiać o planowanej inwestycji drogowej przy ulicy Myśliborskiej. W spotkaniu wzięło udział 
20 osób. Projektant inwestycji i pracownicy Urzędu Miasta przedstawili założenia projektu, który 
podczas spotkania był dostępny dla wszystkich uczestników. W dyskusji uczestniczyli przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą w sąsiedztwie ulicy Myślibarskiej i w ramach Kostrzyńsko

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejne spotkanie z przedsiębiorcami, których firmy 
zlokalizowane są w strefie oddziaływania inwestycji odbyło się bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przebudowy ulicy. Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu współpracował również z PKP w związku z 
działaniami informacyjnymi dotyczącymi przebudowy Estakady. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w 
spotkaniach przedstawicieli PKP i najemców dotyczących harmonogramu remontu nisz, powrotu 
najemców do nisz, ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie wytycznych, co do zakresu możliwych 
ingerencji w konstrukcję. Miejski Konserwator Zabytków opracował projekt wytycznych dla najemców 
wracających do nisz po ich remoncie. Zaplanowane przez Urząd działania informacyjne przyczyniają 
się do zmniejszenia uciążliwości związanych z trwającymi oraz rozpoczynającymi inwestycjami. 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu dokłada starań aby każdy etap prac został poprzedzony 
przekazywaną bezpośrednio do zainteresowanych przedsiębiorców oraz do mediów informacją o 
utrudnieniach wraz z załącznikami mapowymi. 
Urząd wsparł skierowaną do przedsiębiorców kampanię informacyjną Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dotyczącą Platformy Usług Elektronicznych PUE. Dzięki PUE większość spraw w ZUS 
można załatwić nie wychodząc z biura. W dogodnym dla pracodawców terminie pracownik ZUS 
odwiedza zakład pracy i zakłada konto na Platformie Usług Elektronicznych. Dzięki temu zarówno 
pracodawca jak i jego pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić swoje dane zapisane na 
indywidualnym koncie ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mailem lub 
SMS-em oraz rezerwować wizyty w ZUS. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą poświecić swojej 
firmie. 
Od września Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu wspiera kampanię informacyjną projektu "Lubuskie 
Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego". Projekt jest 
realizowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w ramach RPO Lubuskie 2020 Działanie 6.5. Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa 
lubuskiego w subregionie gorzowskim tj. mieście Gorzów Wlkp., powiatach strzelecko-drezdeneckim, 
gorzowskim, słubickim, sulęcińskim oraz międzyrzeckim. Skierowany jest do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Zakłada dofinansowanie oraz rozliczenie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych 
wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Maksymalna kwota 
dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wynosi 35 000,00 zł, natomiast na jednego pracownika 
przypada kwota 8 500,00 zł. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa: · 
mikroprzedsiębiorstwo - 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku występowania preferowanych 
usług lub typu przedsiębiorstwa- 80%), · małe przedsiębiorstwo - 70% kosztów usługi rozwojowej (w 
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przypadku występowania preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 80%), · średnie 
przedsiębiorstwo - 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku występowania preferowanych usług 
lub typu przedsiębiorstwa - 70%). Preferowane w projekcie grupy to: · przedsiębiorstwa wysokiego 
wzrostu, przedsiębiorcy działający w obszarze inteligentnych specjalizacji, · pracownicy o niskich 
kwalifikacjach, pracownicy powyżej 50 roku życia, usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia 
kwalifikacji, w tym walidacji, przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb 
rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER. Najważniejszą zaletą projektu jest 
szeroki wybór oferty szkoleniowej i możliwość samodzielnego wyboru przez zainteresowanych. Ofertą 
objęte są usługi szkoleniowe - szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, usługi doradcze -
doradztwo, coaching, mentoring, usługi jednorazowe, np. egzamin. Nabór w projekcie rozpoczął się 
we wrześniu 2017r. W październiku Urząd Miasta wpierał ZUS w prowadzeniu kampanii informacyjnej 
dotyczącej nowego systemu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Od 1 
stycznia 2018 roku składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są przekazywane na jeden, 
indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku ZUS rozesłał listami 
poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Jednym przelewem przedsiębiorcy opłacają składki na 
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur 
Pomostowych. 

Wyższa Szkoła Biznesu oraz Stowarzyszenie IUSTITIA zorganizowały konferencję pt. Mediacje jako 
alternatywna forma rozwiązywania sporów. Konferencja została objęta patronatem Prezydenta Miasta 
Gorzowa oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie. Jednym z tematów poruszanych w czasie 
spotkania były dobre praktyki w zakresie mediacji gospodarczych. 
31 marca w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru pod patronatem Prezydenta Miasta 
odbyła się X konferencja branżowa zaadresowana do uczniów i nauczycieli gorzowskich szkół 
zawodowych, pracodawców i przedstawicieli władz oświatowych. W tym roku spotkanie zostało 

poświęcone branży logistycznej i zagadnieniom związanym z zaopatrzeniem miasta w podstawowe 
media; wodę, prąd, gaz i energię cieplną. Konferencja w listopadzie natomiast dotyczyła branży 
metalowej została a jej tematem były zagadnienia związane z pomiarami w branży metalowej. 
Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu pomiarowego używanego w Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 

W lutym Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP)- jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP) zaprosiła Przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pt.. "Public 
Relations - zasady współpracy z otoczeniem". Celem szkolenia było nauczenie przedsiębiorców jak 
budować relacje z otoczeniem, w szczególności z mediami, by w ten sposób wzmocnić wizerunek 
firmy i zwiększyć jej rozpoznawalność. Dzięki właściwie budowanym relacjom z otoczeniem: klientami, 
dostawcami, kooperantami rośnie pozycja rynkowa firmy oraz zwiększają się możliwości osiągania 
zysku z prowadzonej działalności. Od kwietnia kadra zarządzająca może podnosić swoje kwalifikacje 
w ramach studiów MBA Executive - Business Trends. Program rocznych zajęć dla kadry 
menadżersklej najwyższego szczebla jest realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową z Wrocławia w 
partnerstwie z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym i Zachodnią Izbą Przemysłowo- Handlową. 
Uczestnicy tych zajęć zapoznają się z obecnymi trendami panującymi na rynku krajowym i 
zagranicznym, ponadto poznają innowacyjne koncepcje zarządzania i sposoby ich implementacji w 
organizacjach. Program zawiera również elementy, które mają służyć samorozwojowi i podnoszeniu 
kompetencji przywódczych. W zajęciach uczestniczy grupa 20 osób z ogromnym doświadczeniem, 
zajmujących najwyższe stanowiska w firmach. Przez cały rok Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich organizował spotkania informacyjne dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych 
zainteresowanych wsparciem dla zakładania działalności gospodarczej. Odbyły się szklenia, na 
których omawiano m. in. możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie 
własnego biznesu, warunki przyznania wsparcia, dokumenty, wskazywano informacyjne strony 
internetowe oraz podmioty oferujące środki unijne. Możliwości realizacji projektów w zakresie 
aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu 
Operacyjnego- Lubuskie 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 
Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wsparcia działalności gospodarczej w formie bonów na 
innowacje ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 2020 mogli dowiedzieć się w jaki sposób przygotować dokumentację 
konkursową działania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
zapoznać się z możliwościami wsparcia lubuskich przedsiębiorców w ramach projektu Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej- Bon na innowacje, potencjałem badawczym i ofertą lubuskich Parków 
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Naukowo-Technologicznych czy skorzystać z konsultacji z ekspertami. W październiku 
przedstawiciele rnikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu gorzowskiego zostali 
zaproszeni na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia szkoleń zawodowych 
pracodawców i ich pracowników. Podobne spotkanie współorganizowane przez Wydział Obsługi 
Inwestora i Biznesu, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we współpracy z 
Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową dotyczące środków na finansowanie potrzeb szkoleniowych 
MŚP odbyło się również w czerwcu. Lubuskie podbija świat - mosty eksportowe w ramach projektu 
własnego RPO 2020 to kolejna propozycja dla przedsiębiorców. W przypadku tego szklenia specjalną 
pulę miejsc zarezerwowano dla młodych firm, działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Mówiono o 
możliwościach wsparcia dla lubuskich przedsiębiorców oraz harmonogramie konkursów, o kampanii 
Młodzi On-Life oraz misjach gospodarczych dla lubuskich MŚP na case study misji gospodarczej do 
Włoch. W maju i czerwcu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów zorganizowało spotkania informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i 
inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w ramach projektu systemowego 
pt.: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów". Spotkania dotyczyły funkcjonowania na rynku 
szwajcarskim oraz austriackim. "Ekspansja na rynek szwajcarski". We wrześniu Gorzowski Rynek 
Hurtowy S.A. zaprosił przedsiębiorców branży rolno-spożywczej zainteresowanych wejściem lub 
dalszym działaniem na rynku niemieckim, na spotkanie pod nazwą: "Jak skutecznie działać na rynku 
niemieckim?". Spotkanie poprowadzili specjaliści BVMW największej federacji MŚP w Niemczech. 
Również w maju rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dotyczących ogłoszonych oraz planowanych 
naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Działanie 1.4 
Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja 
regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT. Działanie 
zakłada rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych 
zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Cel ten jest realizowany w 
szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych 
(eksporterów oraz inwestorów) i tam koncentrujących swoją działalność, nastawionych na wzrost 
eksportu i nowe rynki zbytu. W sierpniu odbyło się zorganizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego szkolenie przed planowanym naborem do konkursu z Działania 1.1 
Badania i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Szklenie 
dotyczyło l oraz 11 typu projektów (projekty B+R przedsiębiorstw oraz inwestycje przedsiębiorstw w 
infrastrukturę B+R) w ramach dwóch kategorii interwencji - inwestycji w infrastrukturę, zdolności i 
wyposażenie w MŚP związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi oraz 
inwestycjami w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach związanymi 
bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Gorzowskie Mamy w grudniu mogły 
skorzystać ze zorganizowanego przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej 
Górze spotkania informacyjnego z cyklu "Mama może wszystko", Ten cykl spotkań skierowany jest do 
kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. 
Podczas spotkania były przekazywane informacje dotyczące możliwości pozyskania środków m.in. na: 
założenie firmy, staże, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Omawiane 
były warunki przyznania wsparcia, wskazywane dokumenty, strony internetowe oraz podmioty 
oferujące unijne oraz krajowe środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 

Przez cały 2017 rok Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu współpracował z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego promując możliwości wyjazdów na targi i misje gospodarcze oraz 
zachęcając przedsiębiorców do udziału w organizowanych w ramach projektu wyjazdach. W kwietnia 
2017 r. przedsiębiorcy z branż automatyki przemysłowej (robotyka), informatyki (IT), energetyki, 
technologii ekologicznych, technologii i usług przemysłowych, badawczo-rozwojowej z kategorii MŚP 
oraz "młodych firm" (start-upów) mieli szansę wziąć udział w misji gospodarczej do Hanoweru 
(Niemcy) połączonej z udziałem w Hannover Messe 2017. W trakcie targów Gorzów wspólnie z 
Urzędem Marszałkowskim oraz K-SSSE był obecny na Polskim Stoisku Narodowym. Do firm sektora 
MŚP skierowana była oferta wyjazdu na misję gospodarczą do USA l Miami połączonej z udziałem w 
targach Camacol's Hemispheric Congress, która odbyła się w terminie 5-8 czerwca 2017 r. We 
wrześniu odbyła się misja gospodarcza do Kazachstanu (Astana l Ałmaty) połączona z udziałem w 
Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild. W październiku przedsiębiorcy mogli wziąć udział w misji 
gospodarczej do Seulu (Korea Południowa) połączonej z udziałem w Korea Metal Week 2017 oraz do 
Haikou (Chińska Republika Ludowa/Prowincja Hajnan), KMW to międzynarodowa wystawa technologii 
odlewniczych, piecowych i termicznych, przetwórstwa, produkcji maszyn i technologii kablowych oraz 
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przewodowych, hydraulicznych, technologie 3D). Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu w imieniu 
Ambasady RP w Tbilisi miał przyjemność zaprosić firmy z szeroko rozumianego sektora rolno
spożywczego do przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych w postaci broszur, folderów, 
katalogów i innych materiałów promocyjnych, przedstawiających ich produkty w celu przedstawienia 
na organizowanym przez Ambasadę RP stoisku informacyjnym na międzynarodowych targach Agro 
Food Drink T ech Expo 2017. Agro Food Drink T ech Expo są największymi targami rolno-spożywczymi 
w regionie Kaukazu. Wystawcy to firmy z m.in. z branż: żywność, napoje, opakowania, nasiennictwo, 
ochrona roślin, sadownictwo, szkółkarstwo, maszyny rolnicze, urządzenia związane z sektorami 
rolnym i spożywczym. W drugim półroczu 2017 roku otwarty został również nabór na misje, które 
odbędą się w bieżącym roku - misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych Ameryki do Doliny 
Krzemowej w San Francisco oraz na targi Gonsumer Electronics Show (CES) w Las Vegas, która 
odbyła się w terminie pomiędzy 6 a 13 stycznia 2018 roku i misji gospodarczej do Hanoweru (Niemcy) 
w dniach 22-28 kwietnia 2018 r. której będzie towarzyszyło uczestnictwo w Międzynarodowych 
Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe zaliczanych do najważniejszych 
wydarzeń branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ok. 200 tys. 
zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 5,2 tys. wystawców z 70 krajów. 
W dniach 21 - 22 lutego odbyły się zorganizowane przez Wydział Edukacji przy wsparciu Wydziału 
Obsługi Inwestora i Biznesu Targi Edukacyjne "Szkoły i pracodawcy". Impreza była skierowana do 
wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Po raz pierwszy na 
targi zaproszono również rodziców, ponieważ często decyzja o kierunku kontynawania nauki to efekt 
wspólnych, rodzinnych ustaleń. 
W wydarzeniu uczestniczyło ok. 1 300 gimnazjalistów z Gorzowa i okolic, w tym m.in. z Baczyny, 
Deszczna, Drezdenka, Kłodawy, Santoka. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą sześćdziesięciu 
wystawców, w tym trzydziestu reprezentujących gorzowski biznes i szkoły ponadgimnazjalne. Na 
targach obecne były również gorzowskie uczelnie, organizacje pracodawców, Izba Rzemiosła i 
Przedsiębiorców. W trakcie targów przeprowadzono warsztaty panelowe pt. "Zawodowstwo gwarancją 
sukcesu" z udziałem pracodawców, samorządowców oraz mediów. Głównym celem targów była 

promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz z 
włączeniem pracodawców w proces kształcenia. Po raz pierwszy uczeń mógł skorzystać z oferty 
przygotowanej specjalnie dla niego. Kilka tygodni wcześniej wszyscy uczniowie klas trzecich szkół 
gimnazjalnych zostali zdiagnozowani w zakresie predyspozycji i potencjalnych umiejętności przez 
specjalistów z Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych. W oparciu o wyniki diagnozy został 
stworzony zawodowy profil ucznia, a ten pozwolił stworzyć dla uczniów indywidualną mapę 

zwiedzania targów. Zgodnie z nią, uczeń był kierowany do tych stoisk, które odpowiadały jego 
zainteresowaniom, predyspozycjom i pasjom. W związku z tym wspólne stoiska miały: Zespół Szkół 
Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych oraz pracodawcy z branż pokrewnych (budowlana, 
mechaniki samochodowej, stolarska itp.). Uczeń miał okazję zobaczyć zarówno potencjalną szkołę, 
którą "za chwilę" wybierze, a jednocześnie stanąć na wprost firm, które mogą niedługo zaoferować mu 
pracę. Kolejną nowością podczas tegorocznych targów była możliwość korzystania z komunikacji 
miejskiej przez uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ich opiekunów bez opłat. Na mocy porozumienia 
z Zakładem Komunikacji Miejskiej wydano decyzję by uczestników targów zwolnić z opłat za bilety. 
Dotyczyło to zarówno uczniów szkół z Gorzowa jak i z gmin ościennych: Bogdaniec, Deszczno, 
Kłodawa, Lubiszyn i Santok. W dniach 7 i 8 marca odbyła się XV edycji Targów Edukacyjnych 
ABSOLWENT 2017, imprezy z roku na rok zyskującej coraz większą renomę, na stałe wpisanej w 
kalendarz targowy branży edukacyjnej. Impreza ma na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjów z ofertą edukacyjną oraz z możliwościami dalszego kształcenia i 
rozwoju, a także pomóc w wejściu na ścieżkę kariery zawodowej. W czerwcu Wydział Obsługi 
inwestora i Biznesu reprezentował miasto w czasie czwartej edycji targów ReDl. Targi ReDl CEE 
Trade Fair for Retail Investment to miejsce spotkań przedstawicieli miast, deweloperów, zarządców, 
inwestorów oraz sieci handlowych działających i rozwijających się na rynku Europy środkowo
Wschodniej. Panele dyskusyjne, które są częścią imprezy stały się forum wymiany doświadczeń i 
wiedzy. Organizatorem wydarzenia jest Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), największa w 
Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. PRCH jest 
stowarzyszeniem not-for-profit, działa od 2003 roku, aktualnie zrzesza ponad 240 podmiotów. Polska 
Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers 
(ICSC). Strefa Miast to okazją do budowania dobrych relacji ważnych dla codziennego funkcjonowania 
lokali i obiektów, które znajdują się na ich terenie. 

Program Symbol 
Prom-rozw. 3 

Dostępność komunikacyjna 
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Działanie 1 Działania na rzecz ustanowienia kolejowych połączeń transgranicznych 

Miernik oceny działania 1 Liczba spotkań z partnerem z RFN 

Liczba dokumentów dotyczących współpracy 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej we współpracy z Wydziałem 
Rozwoju i Promocji Miasta * 

Działanie 2 Stworzenie możliwości powstania komunikacii lotniczej 
Miernik oceny działania 2 Dokumenty dotyczące lotniska 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 

Działanie 1 
Jest dostępne połączenie Gorzów Wlkp. - Berlin. 

Działanie 2 
Podpisana dnia 16 listopada 2015 r. umowa o udzieleniu dotacji celowej z Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania "Budowa Bazy 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielespecjalistycznego 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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co z kolei 
spowodowało przesunięcie realizacji zadania na lata 2017-2018. We wrześniu 2017 r. została 
wypłacona dotacja w kwocie 57 350 zł. Przeznaczona została na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej bazy HEMS oraz dokumentacji przesuwnicy pod śmigłowiec. Wpłynęły 
oferty na budowę bazy HEMS, znacznie przekraczające szacunki i środki. Przetarg ponownie 

l bl.k unieważniono. P anowane 1est Pr onowne jeQo opu 1 owame. 

Program l Symbol Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju 
Ład 1 miasta 

Działanie 1 Określenie w dokumentach planistycznych niezbędnych terenów do 
realizacji priorytetowych kierunków rozwoju miasta, w tym: 
- utworzenie campusu akademickiego 
-utworzenie wielofunkcyjnych centrów sportowych (Poligony, Prochownia, 
Kanał Ulgi) 
- stworzenie ośrodków innowacyjno-badawczych 
-rozwój funkcji mieszkaniowej, usług i przemysłu 

Miernik oceny działania 1 % terenów objętych planami miejscowymi 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(WG N), Wydział Gospodarki komunalnej (WGK), Wydział Kultury Fizycznej 
(vvKF), Wydział Inwestycji (WIN), 

Działanie 3 Tworzenie miejskiej sieci wewnątrzosiedlowych terenów zielonych 
(skwerów) powiązanych z obszarami parkowymi 

Miernik oceny działania 3 Powierzchnia terenów zielonych określone w miejscowych planach 
zaqospodarowania przestrzenneqo 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), 
Działanie 4 Zapobieganie niekontrolowanemu "rozlewaniu się" miasta poprzez 

stworzenie systemu terenów otwartych i zielonych: 
-wyznaczenie obszarów objętych zakazem zabudowy 
- opracowanie miejscowych planów zaqospodarowania przestrzenneqo 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia uchwalonych planów 
Termin realizacji działania 4 Do 2012 r. 
Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa (WSR), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Geodezji i Katastru (WKG), 

Działanie 5 Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo-
promienistej, w tym: 
- realizacja nowych terenów zieleni wysokiej w tym parku na Zawarciu 
- realizacja i wzmacnianie istniejących osi terenów zielonych wchodzących 
w miasto 
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- wytworzenie ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze miasta 
- powiązanie systemu terenów otwartych i zielonych z systemem regionu 
- obowiązkowe wyznaczanie terenów pod zadrzewienia przyuliczne 
- powiązanie terenów zielonych ciaaami rowerowymi 

Miernik oceny działania 5 - powierzchnia terenów zielonych projektowanych 
- powierzchnia terenów zielonych wykonanych 
- km nasadzeń zadrzewień przyulicznych 
-km projektowanych nasadzeń, zadrzewień przyulicznych 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej 
(WGK), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Geodezji i Katastru (WKG), 
Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Administracji Budowlanej (WABi 

Działanie 1: 

a) W roku 2017 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego u zbiegu ul. Górczyńsklej i ul. Ks. A. 

Czartoryskiego (Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXIX/472/2017 z dn. 24.01.2017 
r.) z przeznaczeniem na cele: 

- teren lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , teren 
zabudowy usługowej, 

- terenów zieleni urządzonej oraz terenów zieleni urządzonej i komunikacji. 

b) W roku 2017 kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego: 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego 
i rzeką Kłodawą (Uchwała R. M. nr Xll/11 0/2015 z dn. 27.05.2015 r.). Przedmiotem 
opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o 
przeznaczeniu, zasadach zabudowy 
i zagospodarowania obszaru położonego w ścisłym centrum miasta, 

• MPZP obszaru położonego przy ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Walczaka w 
Gorzowie Wlkp. (Uchwała R. M. nr V/32/2015 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 i południową granicą miasta (Uchwała Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta 
Gorzowa z dn. 27.02.2013 r.). Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, usługi, tereny zieleni urządzonej oraz inne 
wynikające z istniejących uwarunkowań 

i ograniczeń przestrzennych, 
• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy 

Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3 ( Uchwała Nr XXXIII/397/2016 rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dn. 28.09.2016 r.). Przedmiotem opracowania planu jest konieczność pozyskania 
terenów inwestycyjnych, umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej małym i 
średnim przedsiębiorcom. 

c) W roku 2017 podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 

f Nazwy projektów miejscowych planów zagospodarowania Uchwały Rady 
przestrzennego Miasta 

l MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Nr XLI/491/2017 
Kobylogórską i Kanałem Ulgi z 22.02.2017 r. 

l MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno- Nr XLIV/513/2017 
zachodniej granicy miasta w rejonie 

z 26.04.2017 
ul. Mironicklej 
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l MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Nr L/576/2017 
Dobrej z 30.08.2017 

~ MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Nr L/577/2017 
węzła drogi ekspresowej S-3 pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a 

z 30.08.2017 
ul. Kasprzaka 

l MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego Nr L/570/2017 
przy ul. Okrzei z 30.08.2017 

l MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie Nr L/575/2017 
ul. Fryderyka Chopina z 30.08.2017 

l MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie Nr L/573/2017 
ul. Małorolnych, ul. Koniawska z 30.08.2017 

l MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego Nr LIV/655/2017 
w rejonie ul. Niwickiej z 25.10.2017 

l MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego Nr LIV/656/2017 
na północ od ul. Kostrzyńskiej z 25.10.2017 

Plany zajmują ok. 53,96 % obszaru miasta. 

Działanie 3: 

W planie uchwalonym w roku 2017 tereny przeznaczone pod funkcje zieleni zajmują łączną 
powierzchnię 2494 m2 

Jednocześnie w planach miejscowych dla poszczególnych funkcji określa się minimalną powierzchnię 
biologicznie czynną, które również wpływają na wzrost terenów zielonych w mieście. W odniesieniu do 
planów będących w trakcie opracowania tereny zielone zostały wyznaczone w: 

Działanie 4: 

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

• Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. 
Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawą (Uchwała R.M. nr Xll/110/2015 z dn. 
27.05.2015 r.), 

• Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. 
Kasprzaka, pomiędzy Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3 ( Uchwała Nr 
XXXIII/397/2016 rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 28.09.2016 r.) 

W zapisach w uchwalanych miejscowych planach określone są zasady zabudowy, 
a tym samym w pewnych obszarach nie dopuszcza się możliwości lokalizacji budynków. 
Na wszystkich rysunkach miejscowych planów wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy, które określają obszary, na których można lokalizować zabudowę. Ponadto we wszystkich 
planach określa się dla poszczególnych obszarów maksymalny procent powierzchni zabudowy działki 
oraz minimalny procent powierzchni biologicznej działki. 
Ponadto w projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, 
ul. Poznańską i południową granicą miasta wyznaczono tereny lasów, zieleni, rolnicze 
z dopuszczeniem zalesień. Ograniczenia zabudowy wynikają m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa drogi 
ekspresowej S-3 oraz w związku ze strefą ochronną istniejącego ropociągu naftowego. Jest to obszar 
o powierzchni ok. 23 ha. 
W projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem 
Ulgi, a drogą ekspresową 83 usankcjonowano istniejącej ogrody działkowe oraz wprowadzono teren 
zielony w obrębie starorzecza (obszar wokół cieku, podmokły, trudny do zabudowy). Jest to obszar o 
powierzchni ok. 20,6 ha. 
W projekcie planu dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawą 
wyznaczono teren zielony wzdłuż rzeki Kłodawy o powierzchni ok. O, 11 ha. 

Działanie 5: 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalane są zasady zagospodarowania 
terenu, w tym z uwzględnieniem zasady systematycznego rozwoju terenów zieleni jako struktury 
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osiowo - promienistej, w tym: wytworzenie ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze 
miasta. Ww. zadanie obecnie realizowane jest w projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru 
położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta oraz w projekcie 
planu dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawą. 

Program 
Symbol Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-
Ład 2 mieszkaniowego nad Wartą. 

Działanie 1 Stworzenie sprawnego układu komunikacji obsługującego centrum 
miasta: 
- przebudowa i optymalizacja układu drogowego centrum miasta 
- optymalizacja transportu zbiorowego 
-utworzenie zespołu deptaków w powiązaniu z ciągami pieszymi 
i rowerowymi w centrum miasta 
- utworzenie ciągu spacerowo rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kładawki 
- budowa kładki pieszej łączącej Stare Miasto z Zawarciem 

Miernik oceny działania 1 Nakłady budżetu miasta na przebudowę układu komunikacyine~o 
Termin realizacji działania 1 Działanie cia~łe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział Inwestycji 
(WIN), Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki 
Komunalnej (WGK), 

Działanie 2 Odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym 
miasta: 
- odtworzenie portu rzecznego 
- utworzenie Mariny dla jednostek sportowo-turystycznych 
- budowa przystani sportowych 
- rewaloryzacja wiaduktu kolejowego i mostu kolejowego 
- połączenie kanału Ul~ i z rzeka Warta 

Miernik oceny działania 2 Nakłady budżetu miasta 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej (WKF), Wydział Inwestycji (WIN), Wydział 
Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Geodezji i Katastru 
(WKG),Wydział Administracji Budowlanej (WAB), Wydział Ochrony 
środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (WGN), 

Działanie 3 Stworzenie wysokiej jakości obszarów przestrzeni publicznej: 
- ukształtowanie bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu 
z obszarami Natura 2000 
- ukształtowanie panoramy miasta od strony rzeki Warty 
- utworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kładawki 
- rewaloryzacja poszczególnych ulic i placów 
- rewaloryzacja i humanizacja zabudowy centrum 
- poprawa jakości infrastruktury 
- ukształtowanie tras zwiedzania miasta i szlaków turystycznych 

Miernik oceny działania 3 Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych z wyłączeniem terenów 
· pod budynkami, powierzchnia zrewitalizowanych budynków 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Administracji Budowlanej (WAB-pracownia konserwatora 
zabytków), Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział 
Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział Ochrony środowiska 
i Rolnictwa (WSR), Wydział Inwestycji (WIN),Wydział Urbanistyki 
Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami ( WGN), 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, PEC' 

Działanie 4 Włączenie do centrum terenów położonych na lewym brzegu rzeki 
Warty: 
- budowa nowego centrum administracyjnego miasta w tym Urzędu 
Miasta 
- budowa Kładki pieszej łączącej Zawarcie ze Starym Miastem 
- ukształtowanie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
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Miernik oceny działania 4 Nakłady budżetu miasta 
Termin realizacji działania 4 Działanie ciąqłe 

Koordynator działania 4 Wydział lnwestycji(WIN), Sekretarz Miasta, Wydział Urbanistyki 
Miasta(WUM), Wydział Administracji Budowlanej (WAB), Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (WGN), 

Działanie 5 Stworzenie sieci oqólnodostępnych parkinqów 
Miernik oceny działania 5 Liczba nowych miejsc parkingowych 
Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), 

Działanie 1 ,2,3,4. 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek - poniesione 
wydatki w 2017r. dotyczyły zapłaty za wykonanie koncepcji programowo przestrzennej dla budowy 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki na odcinku od północnej granicy miasta do miejsca 
gdzie uchodzi ona do rzeki Warty, tj. 6 214,04 m wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapłaty za 
wykonanie koncepcji poprawy dostępności miejskiej przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie 
terenu z elementami infrastruktury użytkowej wspomagającej funkcje miejskie znajdującego się 
skweru przy skrzyżowaniu ul. Grabary i Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Zlecono wykonanie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Opinii geotechnicznej oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych 
dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z zagospodarowaniem terenu na 
odcinkach od rzeki Warty do ul. Mickiewicza, tj. na odcinku ok. 2000m. Zlecone i wykonane zostały 
umowy na dokumentacje, projektowanie zagospodarowania dwóch podwórek zlokalizowanych wzdłuż 
ciągu pieszo-rowerowego przy Kłodawce. W czwartym kwartale 2017 roku podpisano umowę na 
nadzór inwestorski nad realizacją tych podwórek oraz na nadzór inwestorski nad ścieżką. Złożono 
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 2020, Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp. W 
ramach wydatkowanych środków wykonane zostało również Studium Wykonalności na realizację 

powyższego przedsięwzięcia. 03.07.2017 złożono wnioski o dofinansowanie a na styczeń 2018 
planowane jest podpisanie umowy. 
Ogłoszono również przetarg na Wykonawcę Robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o 
wykonany program funkcjonalno-użytkowy dla ciągu pieszo rowerowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu przyległego oraz na wykonanie zagospodarowania dwóch podwórek w 
systemie "wybuduj" w oparciu o wykonaną dokumentację. W ramach prac budowlanych na 
podwórkach planowane jest: 
- przebudowa terenu bezpośrednio przylegającego do rzeki Kłodawki, 
-remont istniejącego muru oporowego i ogrodzenia przy działkach nr 1678 i 1679 
-przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1386/5- zjazdu z ul. Drzymały 
-wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu podwórek 
-budowa elementów małej architektury, m.in. ławki, siedziska, donice, stojak na rowery, lampy 
oświetleniowe, 
-budowa linii zasilającej lampy oświetleniowe, 
-montaż tablic informacyjno-edukacyjnych, 
-budowę altan śmietnikowych. 
W ramach ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki planowane jest: 
- wykonanie projektu oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kładawki na odcinku od rz. 
Warty do ul. Mickiewicza 
- zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę małej architektury. 
Zagospodarowane tereny ulokowane są w następujących miejscach: 
*teren nr 1- Plac rowerowy- skwer przy skrzyżowaniu ul. Garbary i Składowa 
*teren nr 2- Skwer przy ul. Garbary i Sikorskiego 
*teren nr 3- Podwórko za Pałacem Biskupim 
*teren nr 4- scena plenerowa przy ul. Borowskiego 
*teren nr 5 - teren rekreacji pomiędzy ul. Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Borowskiego (Łąka 
Harcerska, plac zabaw, siłownia) 
* teren nr 6 - plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego 
*teren nr 7 -Piac przy ul. Strzeleckiej 
- budowa pięciu kładek dla pieszych nad rzeką Kłodawką 
- budowa oświetlenia parkowego 
Planowany termin zakończenia robót budowlanych 16-11-2018r. 
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Poprawa stanu technicznego obiektów inzynieryjnych etap l -Modernizacja estakady kolejowej 
w Gorzowie Wielkopolskim - projekt został wskazany do realizacji w Krajowym Programie Kolejowym 
do 2023 roku, będącym dokumentern ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji 
zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania w latach 2014-
2023. 

Przedmiotowy projekt uwzględniono pod poz. 67 w załączniku nr 1 Lista projektów podstawowych i 
rezerwowych CEF i POiiŚ finansowanych z Funduszu Spójności w ramach objętych KPK 2014-2023. 

Realizacja przedmiotowego Projektu uzasadniona jest ograniczeniem dotychczasowej prędkości dla 
pociągów spowodowanej złym stanem technicznym nawierzchni kolejowej i obiektów inzynieryjnych 
oraz koncepcją poprawy stanu połączeń kolejowych w systemie przewozów pasazerskich 
i towarowych. 

Estakada kolejowa zlokalizowana jest na odcinku linii nr 203 Tczew- Kostrzyn od km 295,591 do km 
297,707 o długości 2,116 km. Na tym odcinku jest to linia niezelektryfikowana, od km 295,591 do km 
296,871 o długości 1,280 km, jest linią jednotorowa natomiast na odcinku od km 296,871 do km 
297,707 o długości 0,836 km jest linią dwutorową. 
Zakres prac obejmuje m.in.: 

~ remont przęseł ceglano-betonowych estakady, 
~ modernizację 5 wiaduktów stalowych w ciągu estakady, 
~ remont nawierzchni torowej(nawierzchnia bezpodsypkowaJ 
~ remont mostu w km 296,787, 
~ naprawę betonowych murów oporowych, 
~ budowę peronu przy ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposazeniem, 
~ remont peronu nr 2, 
~ renowację tuneli i przejścia pod torami, 
~ modernizację wiaty peronowej, 
~ wykonanie małej architektury, 
~ estetyzację estakady kolejowej, 
~ modernizację urządzeń sterowania ruchem 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. 
Stan zaawansowania prac: 

~ Trwają prace związane z zbrojeniem i betonowaniem łuków ceglanych estakady kolejowej na 
odcinku bulwaru Wschodniego i Zachodniego 

~ Wiadukt stalowy łukowy nad ul. Chrobrego, wiadukt nad ul. Wodną - wykonywane są prace 
związane z oczyszczaniem konstrukcji oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym 

~ Estakada dworcowa - trwają pracę związane z montatem konstrukcji stalowej ustroju 
nośnego pod torami nr 1, 2 i 4 oraz wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego; 
wykonywana jest naprawa elementów peronu nr 2. 

Peron przy ul. Teatralnej, nazwany przystankiem "Gorzów Wielkopolski Wschodni" został oddany do 
uzytku pasaterów dnia 20.04.2017r.; czynności pozostałe do wykonania to rnontaz elementów małej 
architektury oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej. 

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Wróblewskiego wykonano przebudowę na odcinku ok. 855 m. 
Prace polegały na wykonaniu po sfrezowaniu nowej warstwy wiązącej i ścieralnej z mieszanek 
mineralno asfaltowych wraz z regulacją urządzeń obcych. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 21.08.2017 r. do 01.12.2017 r. 
Wartość wykonanych robót budowlanych 1 887 878,65 PLN. 
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W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Grota Roweckiego wykonano przebudowę na odcinku ok. 250 
m. Prace polegały na wykonaniu po sfrezowaniu nowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno 
asfaltowych wraz z regulacją urządzeń obcych. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 29.09.2017 r. do 27.12.2017 r. 
Wartość wykonanych robót budowlanych 382 643,78 PLN. 

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Inowrocławskiej z ul. Wągrowiecką wykonano w obrębie 
skrzyżowania konstrukcję drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 35 m wraz z 
wykonaniem odwodnienia. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 18.07.2017 r. do 25.09.2017 r., 
Wartość wykonanych robót budowlanych 96 619,72 PLN. 

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Kmicica wykonano na istniejącej nawierzchni z kruszywa 
łamanego nową nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok. 320 m wraz z wykonaniem 
odwodnienia. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 05.1 0.2017 r. do 25. 11.2017 r., 
Wartość wykonanych robót budowlanych 304 259,57 PLN. 

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Siewnej wykonano po sfrezowaniu na odcinku ok. 65 m nową 
warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego oraz wykonano nową pełną konstrukcję drogi na 
odcinku ok. 1OOm o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem odwodnienia. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 02.10.2017 r. do 21.11.2017 r., 
Wartość wykonanych robót budowlanych 295 435,64 PLN. 

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Warszawskiej dojazd do garaży i zakładów usługowych 
wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, regulację studni, zaworów wodociągowych i gazowych, 
ułożono warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego. 
Roboty zostały zakończone 01.08.2017 r., 
Wartość wykonanych robót budowlanych 201 197,87 PLN. 

Budowa Kładki pieszej łączącej Zawarcie ze Starym Miastem: 
Wojewoda Lubuski w listopadzie 2016 r. uznał, że roboty związane z odtworzeniem kładki na moście 
kolejowym należy zakwalifikować jako budowę kładki, a co za tym idzie zapewnić m.in. dostęp dla 
osób niepełnosprawnych. Z uwagi na powyższe w 2017 roku wykonano aktualizację dokumentacji 
projektowej oraz uzyskano właściwe zgody administracyjne. 

Przebudowa ul. Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta 
do skrzyżowania z ul. Mosiężną 
Wykonano ekspertyzę ornitologiczną drzew i krzewów kolidujących inwestycją pod kątem obecności 
gatunków objętych ochroną m.in. obecności czynnych lęgów ptasich (gniazd i dziupli), opracowano 
szacunek brakarski drzew i krzewów oraz wykonano wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem 
pni. Wybrany został wykonawca robót na realizację ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta 
do skrzyżowania z ul. Mosiężną. W 2017 r. wykonywano częściowe usunięcie warstwy humusu oraz 
ochrona drzew. Termin realizacji zadania określony został na 18 maja 2018 r. Wydatki poniesione na 
budowę ścieżki rowerowej w ul. Szczecińskiej w 2017 roku wyniosły 17.999,28 zł. 

Szlak stolic EV2/R 1 
1 O Styczniu 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG V 
A Brandenburgia- Polska 2014 - 2020. Miasto Gorzów realizować będzie projekt w partnerstwie z 
niemieckim Powiatem Marchijsko-Odrzańskim, Gminą Hoppegarten, Gminą Letschin, Gminą Zechin i 
Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschinb e.V. Niniejszy projekt dostał pozytywną ocenę komitetu 
monitorującego i jest zakwalifikowany do dofinansowana . W ramach inwestycji planuje się wykonanie 
ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. o długości 712,71 m od ul. 
Cichońskiego z włączeniem w ul. Teatralną. W dniu 17.08.2017 ogłoszono przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Obecnie posiadamy: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, 
zabezpieczone środki na realizację w kwocie 1. 731.625,50zł. Zaplanowano na marzec 2018r. przetarg 
na wyłonienie Wykonawcę robót budowlanych i wykonanie projektu wykonawczego. 
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System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap 11 
W ramach zadania planuje się wykonanie około 4 km ścieżek rowerowych w różnych częściach 
Miasta. Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych oraz 
modernizację istniejących infrastruktury rowerowej przy : ul. Czartoryskiego, ul. Dekerta, w ciągu ul. 
Myślibarskiej na odcinku od ronda Szczecińskiego do skrzyżowania z ul. Sportową, w ciągu Al. 
Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Sportową , Marcinkowskiego i Myślibarską do ul. Żelaznej, 
wzdłuż Kładawki od ul. Mickiewicza o ul. Chodkiewicza oraz w ciągu ul. Piłsudskiego po stronie Parku 
Kopernika, na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. 
Walczaka. Przyznane zostało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020 na w/w ścieżki rowerowe. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% całości inwestycji. 
29.11.2017 podpisano umowę o dofinansowanie. Roboty budowlane oraz działania informacyjno
promocyjne realizowane będą w 2018r. 

"Mieszkać lepiej" projekt, złożony do Regionalnego Program Operacyjny - Lubuskie 2020. 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac remontowo-budowlanych dol. 36 budynków oraz ich 
bezpośredniego otoczenia, w szczególności podwórek. Głównym celem proj. jest zmniejszenie 
zagrożenia ubóstwa (szeroko rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę społeczną, kulturalną, 

rekreacyjną, turystyczną) na obszarach zdegradowanych. Projekt realizowany w formule partnerstwa. 
Wartość całkowita: 5 692 528,1 O zł 
Wartość dofinansowania: 2 506 454,61 zł 
Okres realizacji: od 2017-07-12 do 2018-11-30 
Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 30.08.2017. Projekt uzyskał dofinansowanie 
dnia 30.01.2018. 

"System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp" złożony do programu: POiiŚ, 
Fundusz Spójności. 
Celem projektu jest wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go 
w jeden spójny system transportowy. Cele projektu zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu 
miejskiego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podejmowanym 
działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i 
ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Przedmiotem projektu jest: 
-budowa nowej trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dł. 3,32 km 
-modernizacja istniejących tras tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dł. 6,55 km 
-zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu 
- promocja projektu 
Wartość całkowita: 199.276.871,56 PLN 
Wartość dofinansowania: 84 37 4 394,72 PLN 
Okres realizacji: III kwartał 2015 r. - IV kwartał 2021 r. 
Stan projektu: Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie podpisana 28 czerwca 2017 r. 
W 2017 r przeprowadzono następujące przetargi związane z realizacją tego projektu: 

1. Dokumentacja System Informacji Pasażerskiej i Monitoring -umowę podpisano 27.03.2017 
2. Inżynier kontraktu (Kostrzyńska- tylko torowisko kwalifikowane) -umowę podpisano 

16.05.2017 
3. Inżynier kontraktu- dla zadania obejmującego modernizację linii tramwajowych (od ul. 

Dworcowej do ul. Cichońskiego) oraz przebudowa przejazdu ze zwrotnicą na skrzyżowaniu 
Jancarza-Sikorskiego- umowę podpisano 16.05.2017 

4. Inżynier kontraktu dla zadania dotyczącego przebudowy torowiska w ul. Walczaka od stacji 
Shell do Ronda Gdańskiego -umowę podpisano 06.10.2017 

5. Inżynier kontraktu dla zadania dotyczącego przebudowy torowiska w ul. Walczaka od stacji 
S heli do Ronda Gdańskiego -umowę podpisano 06.10.2017 

6. Modernizacja linii tramwajowych (ui.Walczaka) umowę podpisano 27.12.2017 
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Działanie 5 
W roku 2017 nie prowadzono inwestycji związanych z budową miejsc parkingowych w Śródmieściu. 

Program l Symbol 
Ład3 

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

Powstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz 
zmiana substandardu zamieszkania 
- zidentyfikowanie zagrożeń technicznych wymagających pilnej interwencji 

Działanie 1 - bieżące prace remontowe i konserwacyjne 
- rozpoznanie kompleksowe w zakresie zagrożeń technicznych, użytkowych 
i przestrzennych 

Miernik oceny działania 1 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągle 

Koordynator działania 1 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Identyfikacja gospodarcza i społeczna 

Działanie 2 - zdefiniowanie funkcji i przeznaczenia terenów oraz identyfikacja odbiorcy, 
użytkownika , uczestnika i mieszkańca 

Miernik oceny działania 2 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacii działania 2 Działanie ciaole 
Koordynator działania 2 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Zmiana substandardu mieszkaniowego - poprawa warunków zamieszkania 
i obsługi 

Działanie 3 -określenie uczestników grup mieszkańców lub grup interesu 
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych 
-rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i określenie obszarów terytorialnych 
- przygotowanie i opracowanie planów i projektów zgodnie z zasadą "nic 
o nas bez nas" wraz z określeniem form i zasad finansowania 

Miernik oceny działania 3 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 
Liczba powstałych mieszkań i podmiotów gospodarczych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciaole 
Koordynator działania 3 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Działanie 4 Przywrócenie rangi należnej śródmiejskiemu historycznemu obszarowi 
miasta 
- kształtowanie wizerunku rewitalizacji obszarów i przejrzysta informacja 
- konsekwentna realizacja poszczeqólnych etapów rewitalizacji 

Miernik oceny działania 4 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągle 

Koordynator działania 4 Pracownia Mieiskieoo Konserwatora Zabytków 

Działanie 1 
W 2017 r. nie zostały przeprowadzone ankiety, które określałyby potrzeby i oczekiwania w zakresie 
powstrzymania degradacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych, a także takie, które określałyby 
poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięć. 

Działanie 2 
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W 2017 r. WOB przeprowadził inwentaryzację terenów stanowiących ofertę inwestycyjną miasta pod 
kątem ilości, funkcji i powierzchni terenów, co stanowiło podstawę do wyznaczenia kierunków polityki 
w zakresie zabezpieczenia potrzeb inwestorów. W związku z pojawieniem się możliwości uzbrajania 
terenów inwestycyjnych w ramach ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 
miasto wystąpiło z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel. Potrzeby inwestorów zostały 
zidentyfikowane, co pozwoliło na ich uwzględnienie w procedurach planistycznych i związanych 
z gospodarowaniem majątkiem miasta. 

Działanie 3, 4 
W 2017 r. Przygotowano do realizacji przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 31 "Mieszkać Lepiej" -
dotacje dla projektów obejmujących prace remontowo- budowlane dotyczące kamienic i podwórek. W 
2017r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura 
społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddzialanie 9.2.2 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów - ZIT Gorzów Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020. w 2017r. przystąpiono do wdrażania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gorzów 2017. przyjętego uchwalą XXXVJ/445/2016 z 13.12.2016 r. Rozpoczęto realizację ujętych w 
nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podobszarze rewitalizacji R1 służących przywróceniu rangi 
należnej śródmiejskiemu historycznemu obszarowi miasta: 

o nr 14 Rekreacyjna trasa pieszo- rowerowa wzdłuż Kładawki-przeprowadzono proces 
projektowania partycypacyjnego, złożono wniosek o dofinansowanie; 

o nr 15 "Kwadrat" wzorcowa miejska przestrzeń rekreacyjna- rozpoczęto realizację projektu 
inwestycyjnego; 

o nr 41 Miasto odwraca się ku Klodawce- realizowane łącznie z przedsięwzięciem nr 14 
Rekreacyjna trasa pieszo- rowerowa wzdłuż Klodawki; 

o nr 31 "Mieszkać Lepiej"- dotacje dla projektów obejmujących prace remontowo- budowlane 
dotyczące kamienic i podwórek; 

o nr 8 Deptak Chrobrego- kręgosłup Nowego Miasta- przeprowadzono proces projektowania 
obywatelskiego. 

W 2017 r. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydal 187 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. 1446). 

Natomiast w drodze postanowień - 100 szt., uzgodnił decyzje o warunkach zabudowy, decyzje 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 60 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2012, poz. 647 ze zm.) oraz uzgodnił zamierzenia budowlane w zakresie art. 39 ust. 3 ustawy 
z dnia ?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, d ocieplenia, wymiany witryny, wymiany pokrycia dachowego, montaż 
reklamy, wymiany okien i drzwi, wycinkę drzew, remont fontanny, 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, cięcia pielęgnacyjne, montaż anteny satelitarnej, rozbiórkę garaży, wykonanie drzwi 
ewakuacyjnych, remont klatki schodowej, rozbiórkę altany śmietnikowej, budowę garażu. 

Postanowienia dotyczyły: przebudowy lub budowy instalacji gazowych, warunków zabudowy, 
przebudowy korytarza, remontów, daciepleń ścian, budowy transformatora, witryny, ocieplenia 
budynku i kolorystyki elewacji, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy, w tym 
przebudowy poddasza, budowy balkonu, rozbudowy strychu, przebudowy otworu okiennego, 
dacieplenia ścian szczytowych, czy też samego budynku, wyklucia otworu, wentylacji. 

Program 1Symbol 
Ład4 

Utworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej 

Działanie 1 Utworzenie bazy metadanych dla Gorzowa Wlkp. 



62 

Miernik oceny działania 1 Liczba zgłoszonych zbiorów danych 
Termin realizacji działania 1 Do 2013 
Koordynator działania 1 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF) 
Działanie 2 Utworzenie właściwej struktury organizacyjnej 
Miernik oceny działania 2 Liczba zbiorów danych włączonych do systemu. 
Termin realizacji działania 2 Do 2016 
Koordynator działania 2 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz 

Miasta, Wydziały merytoryczne 
Działanie 3 Uzbrojenie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych 
Miernik oceny działania 3 Liczba udostępnionych zbiorów danvch. 
Termin realizacji działania 3 Do 2016 
Koordynator działania 3 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz 

Miasta 
Działanie 4 Prowadzenie miejskiego geoportalu 
Miernik oceny działania 4 Ilość wejść do systemu, ilość korzystających z systemu, 

Czas uzyskania dostępu do informacji, 
Sporządzanie corocznych analiz podejmowanych działań. 

Termin realizacil działania 4 Działanie ciąqłe 

Koordynator działania 4 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (IN F) 

Działanie 1 
Metadane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, za które odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i 
Katastru, zostały utworzone i są uaktualniane w razie potrzeb. 

Działanie 2 
W roku 2017 utworzono następujące zbiory danych: 

wnioski do budżetu obywatelskiego (za rok 2018); 
baza miejsc pochówków na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Strazackiej w Gorzowie 
Wielkopolskim; 
stanowiska występowania barszczu Sosnowskiego; 
tereny przeznaczone do uzbrojenia (ZIT); 
tereny zielone; 
tereny predysponowane do występowania ruchów masowych- na podstawie danych 
pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Działanie 3 
W 2017 r geoportal miasta Gorzowa Wielkopolskiego został dostosowany do wymogów wynikających 
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 201 O r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(t.j.Dz.U.2017.1382 ze zm.) oraz §7, 19 i 26 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz.U.2013.1183). 

Uruchomiona została część chroniona geoportalu umożliwiająca: 

obsługę wykonawców prac geodezyjnych (zgłoszenie pracy geodezyjnej z automatycznym 
nadaniem identyfikatora z rejestru zgłoszeń, przeglądanie zasobu w obszarze zgłoszonej 
pracy wraz z zamówieniem danych i materiałów zasobu, wystawianie Dokumentu Obliczenia 
Opłaty, licencji, mozliwość przesłania dowodu wniesienia opłaty, przekazania plików danych, a 
takze protokołów weryfikacji danych i materiałów przekazywanych przez wykonawcę prac 
geodezyjnych); 
obsługę rzeczoznawców majątkowych; 
Obsługę komorników w zakresie weryfikacji występowania dłuznika w bazie EGiB i złożenie 
wniosku oraz dokonanie opłaty w przypadku występowania danej osoby; 
dostęp przez osoby uprawnione do pełnych danych EGiB oraz mapy zasadniczej. 

Zbiory danych przestrzennych udostępnione przez geoportal miasta Gorzowa Wlkp. to: 

1. Orlofotomapy z lat 2008, 2011 i 2012. 
2. Granica miasta. 
3. Granice obrębów ewidencyjnych. 
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4. Działki ewidencyjne. 
5. Kontury klasyfikacyjne. 
6. Budynki. 
7. Adresy. 
8. Osnowy. 
9. Numeryczny model terenu (NMT). 
1 O. Spadki terenu. 
11. Oferty inwestycyjne. 
12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym rysunki, przeznaczenie terenu). 
13. Mapa akustyczna. 
14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
15. Rejestr zabytków. 
16. Gminna ewidencja zabytków. 
17. Obszary rewitalizacji. 
18. Placówki edukacyjne. 
19. Ochrona przyrody. 
20. Tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
21. Budzet obywatelski 2018. 
22. Drogi rowerowe. 
23. Mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927- 1934. 
24. Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych- na podstawie danych 

pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego. 
25. Informacje o właścicielu i władającym działki, budynku i lokalu (tryb chroniony). 
26. Pełne informacje o działce, budynku, lokalu (tryb chroniony). 
27. Uzbrojenie (tryb chroniony). 
28. Rzeźba (tryb chroniony). 
29. Uzgodnienia ZUDP (tryb chroniony). 
30. Zagospodarowanie (tryb chroniony). 

Działanie 4 
Ilość wejść do systemu( odsłony): 96 611; 
Ilość korzystających z systemu: 56 157; 
Czas uzyskania dostępu do informacji: brak danych. 
Analiza podejmowanych działań sporządzana jest na bieząco w celu weryfikacji zgodności 
udostępnian ch danych ze zmieniającymi się podstawami prawnymi. 

Program Symbol Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu do 
Ład 5 nowoczesnych mediów elektronicznych 

Działanie 1 Budowa, rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej 

Miernik oceny działania 1 Ilość węzłów sieci światłowodowej. 
Ilość km sieci światłowodowej. 

Termin realizacji działania 1 Do 2015 
Koordynator działania 1 Wydział Informatyki 
Działanie 2 Dostawa komercyjnych usług szerokopasmowych 
Miernik oceny działania 2 Badanie poziomu cen usług elektronicznych. 

Ankiety badające poziom zadowolenia. 
Cykliczne badania opinii publicznej. 
Ilość Qospodarstw korzystaiacych z usłuQ sieci szerokopasmowvch. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Informatyki 
Działanie 3 Budowa sieci bezprzewodowej opartej na technologii Wi-Max 
Miernik oceny działania 3 Współczynnik obszarowy i ludnościowy pokrycia usługami sieciowymi 

terenów miasta. 
Termin realizacji działania 3 Do 2013 
Koordynator działania 3 Wydział Informatyki 

Działanie 1 
Nie zmieniła się liczba węzłów i długość sieci w roku 2017 względem roku poprzedniego. 

Działania 2 i 3 
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Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) (www.lss.gorzow.pl) w 2017 r. nadal 
współpracowała z firmą ESPOL Sp. z o.o. ze Szczecina na zasadzie umowy o świadczenie 
odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości 
obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 
MHz na obszarze koncesyjnym 08.01. Szczegółowe informacje znajdują się na 
http://www.gorzow.ewi.net.pl/ 

Program 
Symbol Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta 
Ład6 Gorzowa Wlkp. 

Działanie 1 Budowa, przebudowa i remont układu komunikacyjnego miasta Gorzowa 
w celu jego usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 
pojazdów oraz pieszych . 

Miernik oceny działania 1 Analiza wykonania budżetu, 
Ocena stanu technicznego dróg na terenie miasta. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciagłe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego, Wydział Inwestycji 
Działanie 2 Wprowadzenie systemu sterowania ruchem pojazdów na głównych ciągach 

komunikacyjnych miasta optymalizującego ruch międzydzielnicowy 
Miernik oceny działania 2 Badania natężenia ruchu pojazdów na wyznaczonych ulicach. 

Analiza wvkonania budżetu. 
Termin realizac'i działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

Działanie 1: 
W 2017 r. Wydział l nwestycji realizował następujące inwestycje d rogowe: 
Budowa ulicy Niwicka-boczna - zadanie inwestycyjne powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta w 
dniu 29-06-2017r. W l półroczu br nie poniesiono wydatków. Postepowanie na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej zostało rozstrzygnięte. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz zagospodarowaniem terenu w celu zapewnienia 
dojazdu do planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych 
dokumentów, decyzji i uzgodnień, w tym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. 13 października jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej. 

Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa -etap l. - w 2017 roku na podstawie 
przetargu nieograniczonego wybrano firme do realizacji zadania w zakresie przebudowa odcinka ul. 
Lipowej obejmującą wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni, chodników wraz z miejscami 
postojowymi, wykonanie sieci wodociągowej w zakresie przebudowy wraz z przepięciami sieci. 
Ponadto wykonane zostało oświetlenie typu LED oraz kanalizacja deszczowa. Na terenach 
nieutwardzonych wykonane zostało humusowanie wraz z obsianiem trawą Ponadto wykonano prace 
związane z budową kanalizacji deszczowej, korytowaniem i ułożeniem kruszywa, wykonano miejsca 
parkingowe z polbru ku, ustawiono krawężniki jak również wykonano wodociąg. 
Inwestycja została zakończona 15.12.2017 r. 

Przebudowa uL Kłosowej: 
• rozpoczęcie robót budowlanych dnia 30.08.2016 r. 
• zakończenie robót budowlanych dnia 28.04.2017r. 
• odbiór końcowy inwestycji dnia 08.05.2017r. 

Zakres inwestycji: 

Zakres inwestycji obejmował przebudowę uL Kłosowej o długości 276,90 lj. od skrzyżowania 
z uL Chabrową do posesji dz. Nr 697/2 wraz z placem do zawracania samochodów oraz jej 
odwodnieniem. Przebudowa obejmowała 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 przebudowano istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, istniejący 
gazociąg oraz w miejscach kolizji wodociąg. 
Przebudowa obiektów mostowych w uL Borowskiego wraz z przebudową drogi od uL Dąbrowskiego 
do uL Wyszyńskiego: 

• rozpoczęcie robót budowlanych: 17.06.2016r. 
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• zakończenie robót budowlanych: 10.04.2017r. 
• odbiór końcowy inwestycji dnia 30.05.2017r. 

Zakres inwestycji: 
Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego 
do ul. 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 również poddany odcinek ul. Borowskiego po zachodniej stronie skrzyżowania z 
Dąbrowskiego o długości łącznej 30,50 m. Zakres przebudowy obejmował: 
1) branża drogowa - rozebranie istniejącej jezdni, budowa nowych warstw konstrukcyjnych wraz z 
nawierzchnią jezdni, przebudowa istniejących chodników, przebudowa istniejących zjazdów do 
posesji, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego 
2) branża mostowa - przebudowa obiektu mostowego na rzece Kłodawka, przebudowa obiektu 
mostowego na kanale Młynówka 
3) branża sanitarna - budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej i renowacja kanalizacji sanitarnej, 
przebudowa sieci wodociągowej i gazowej 
4) branża elektryczna - rozebranie istniejącego oświetlenia drogowego i budowa nowej sieci 
oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji poprzez przebudowa istniejących sieci NN 
5) zieleń- zagospodarowanie terenu, skarp, zakładanie trawników, nasadzenia drzew 
6) branża telekomunikacyjna- usunięcie kolizji poprzez przebudowę sieci telekomunikacyjnych 

Zadanie było dofinansowane z Subwencji Ogólnej Ministerstwa Finansów w kwocie 1 425 795,38 zł 
brutto. 

Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do 
granic miasta. 
Wniosek złożony 28 kwietnia 2016 r., umowa o dofinansowanie podpisana 3 marca 2017 r. Projekt 
w trakcie realizacji. Wartość całkowita: 57 986 208,96 zł 
Wartość dofinansowania: 49 278750,80 zł 
Okres realizacji: IV kw. 2017 r. -li kw. 2020 r. 

Zadanie jest współfinansowane w 85% ze środków Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Dzialanie 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 
miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu 
BRD - inżynieria, ITS)". Obecnie trwa faza wyboru wykonawcy robót budowlanych i wykonania 
dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Przebudowa ul. Okrzei: 

W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowa na w/w ulicę a jej realizacja jest planowana 
w roku 2018r. z terminem zakończenia w III kwartale 2018r. Zadanie jest finansowane ze środków 
Miasta. 

Przebudowa ul. Sosnkowskiego. 
W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Sosnkowskiego oraz projekt parkingu przy nowo budowanym żłobku 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. 

Przebudowa ul. Kobylogórskiej-li etap 
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W 2017 r. dokonano przebudowy drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z podbudową wraz z 
kanalizacją deszczową, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, wykonaniem zatok autobusowych, 
ścieżki rowerowej i chodników oraz miejsc postojowych na długości 661,57 m Inwestycje odebrano i 
zakończono w grudniu 2017 r. Wartość robót wyniosła 6 478 203,55 zł brutto. Inwestycja 
dofinansowana w kwocie 3 mln zł pochodziła ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda 
szczecińskiego do ul. Mosiężnej 
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentacją zamienną na budowę drugiej jezdni ul. 
Myślibarskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do planowanego skrzyżowania z ul. 
Chorwacką. Opracowana dokumentacja obejmowała: pełnobranżowy projekt budowlany, projekty 
wykonawcze, kosztorys inwestorski, przedmiar oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót. Opracowane zostały koncepcje na rozbudowę ul. Myślibarskiej na odcinku od planowanego 
ronda przy skrzyżowaniu z ul. Chorwacką do węzła S3 oraz przebudowę ul. Szczecińskiej od węzła 
S3 do ul. Mosiężnej. Na podstawie koncepcji zlecono przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ulicy Myśliborskiej. W dniu 25 
września 2017 r. podpisano umowę na realizacje robót w zakresie rozbudowy ul. Myślibarskiej na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do planowanego skrzyżowania z ul. Chorwacką. 
Inwestycja zostanie zakończona w 2018 roku. W 2017 roku wykonano wycinkę drzew i krzewów. 
Zlikwidowana została część kolizji z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz z sieciami 
energetycznymi i teletechnicznymi. Wybudowany został nasyp pod budowę drogi tymczasowej 
przewidzianej do obsługi ruchu drogowego podczas budowy nowych jezdni. Wydatki poniesione w 
ramach przedmiotowego zadania w 2017 roku wyniosły 847.251,43 zł. Inwestycja dofinansowana jest 
w ramach rezerwy celowe 17m l n zł. 

W 2017 r. nie wykonywano oceny stanu technicznego dróg na terenie miasta, poza bieżącym 
monitoringiem. 

Działanie 2 
Nie wykonywano zadań związanych z Działaniem 2. 

Program l Symbol 
Ład 7 

Rozwój publicznej komunikacji miejskiej 

Działanie 1 Modernizacja taboru autobusowego 

Miernik oceny działania 1 Liczba zakupionych autobusów 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

Działanie 2 Modernizacja taboru tramwajowego 

Miernik oceny działania 2 Liczba zakupionych tramwajów 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe od 2011 r. 

Koordynator działania 2 Wydział Dró~ i Transportu Publiczne~o 
Działanie 3 Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej 

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

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Dróq i Transportu Publiczneqo 

Działanie 1 
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W roku 2017 wprowadzone zostały do eksploatacji autobusy MAN Lion's City w ilości 15 sztuk 
zakupione w ramach umowy leasingu finansowego. Autobusy został wprowadzone do eksploatacji od 
1 marca 2017 r., ponadto ogłoszony został przetarg na dostawę 4 autobusów klasy MEGA (15 
metrowych) spełniających normę emisji spalin EURO VI oraz 6 autobusów hybrydowych. Zakup jest 
realizowany w ramach projektu pt. "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 
Włkp. - tabor autobusowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi 
Priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Ograniczenie niskiej emisji w miastach" 
Poddziałanie 3,3.1 "Ograniczanie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT". 
Autobusy 15-metrowe (4 sztuki) zakupione w ramach projektu wprowadzone zostały do ruchu od dnia 
14.12.2017 r., natomiast autobusy hybrydowe (6 sztuk) od 28.12.2017 r. 

Działanie 2 i 3 

W 2017 nie zakupiono nowych tramwajów. W tym samym roku ogłoszony został przetarg na dostawę 
nowych niskopodłogowych tramwajów w ilości 14 sztuk, który wygrała firma PESA Bydgoszcz S.A. 
W ramach złożonej oferty oraz podpisanej umowy firma zobowiązała się do dostarczenia 14 szt. 
niskopodłogowych tramwajów PESA Twist. 

Program l Symbol 
$rod. 1 Zarządzanie zasobami wodnymi 

Działanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed 
zanieczyszczeniem 

Miernik oceny działania 1 Badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa 
Działanie 2 Ochrona przeciwpowodziowa 
Miernik oceny działania 2 Brak podtopień terenów; Nakłady pomes1one na utrzymanie 

i rozbudowę systemu melioracyjnego; Nakłady poniesione na 
utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciąr:~łe 

Koordynator działania 2 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Działanie 3 Gospodarka wodno-ściekowa 
Miernik oceny działania 3 Poniesione nakłady na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków, 
Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 
Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcia wody, 
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni 
miejskiej. 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciąQłe 

Koordynator działania 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wydział 
Inwestycji 

Działanie 4 Gospodarowanie wodami opadowymi 
Miernik oceny działania 4 Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę sieci kanalizacji 

deszczowej 
Długość sieci kanalizacji deszczowej 
Ilość zainstalowanych urządzeń oczyszczających wody opadowe 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 
Koordynator działania 4 Wydział Gospodarki Komunalnej 

Działanie 1 
W 2017 Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał konserwacji 
urządzeń melioracji szczegółowych. Wykonane prace polegały w szczególności na odmuleniu dna 
(18 034 m.b.), wykaszaniu dna i skarp rowów o łącznej długości 28 649 m. b. oraz oczyszczeniu 
przepustów (712 m.b.). 
Koszt wykonania powyższych prac wyniósł 104 100,00 zł. 
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Działanie 2 
1. Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację: 

./ sieci wodociągowej- 8.314,58 tys. zł + wykup sieci 117,89 tys. zł 

./ sieci kanalizacji sanitarnej -289,58 tys. zł + wykup sieci 49,55 tys. zł 

./ ujęć wody (stacje uzdatniania wody)- 553,48 tys. zł 

./ oczyszczalni ścieków- 4.441,59 tys. zł 
2. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w g m. Gorzów Wlkp. : 

-sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) -ogółem dł. 384,63 km, w tym w 2017 roku: 
./ wybudowano i zmodernizowano sieć wodociągową o dł. 8,68 km 
./ przyjęto do eksploatacji na podstawie porozumień i wykupów z osobami fizycznymi 

i prawnymi sieć wodociągową o dł. 1 ,23 km 
-sieć kanalizacji sanitarnej- ogółem dł. 319,74 km, w tym w 2017 roku: 

./ zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,76 km 

./ przyjęto do eksploatacji na podstawie porozumień i wykupów z osobami fizycznymi 
i prawnymi sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,39 km 

3. Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci: 
./ wodociągowej -w 2017r. podłączono ok. 339 osób, 
./ kanalizacji sanitarnej- w 2017r. podłączono ok. 364 osoby. 

4. Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcie wody surowej: 
./ SUW "Centralny"- mg Fe/dm' - 4,92 mg M n/dm' - 0,39 
./ SUW "Kłodawa" -mg Fe/dm - 1,42 mg M n/dm' - O, 18 
./ SUW "Siedlice" -mg Fe/dm'- 2,35 mg M n/dm' - 0,57 

5. Jakość ścieków dopływających i odprowadzanych w oczyszczalni ścieków (średnie roczne 
zestawienie wyników badań): 
ChZT mg0z/dm3 1 006 dopływ, 

660 po osadniku wstępnym, 
44,7 odpływ, 

BZTs mg0zldm3 429 dopływ, 

280 po osadniku wstępnym, 
5,3 odpływ, 

Zawiesina ogólna mg/dm3 453 dopływ, 
177 po osadniku wstępnym, 
9,1 odpływ, 

Fosfor ogólny mg/dm3 13,5 dopływ, 
12,7 po osadniku wstępnym, 
0,41 odpływ, 

Azot ogólny mg/dm3 103,3 dopływ, 

Działanie 3 

102,9 po osadniku wstępnym, 
8,22 odpływ. 

W zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego wydatki poniesione 
na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (w tym energię elektryczną do zasilania 
przepompowni) w roku 2017 wyniosły 480.444,59 zł. 

Program l Symbol 
Srod. 2 

Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych 

Działanie 1 Utrzymanie zasady dokonywania nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych) 
w zamian za udzielane zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów 

Miernik oceny działania 1 Analiza udzielanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Działanie 2 Ochrona terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo przed 
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zainwestowaniem 
Miernik oceny działania 2 Stopień zainwestowania terenów jw. 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciąQłe 

Koordynator działania 2 Wydział Urbanistyki Miasta 
Działanie 4 Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w ramach obowiązku tworzenia powierzchni biologicznie 
czynnej zalecenia co do dokonywania nasadzeń trwałych, zwłaszcza drzew 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia terenów, dla których wydano zalecenia 
Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 
Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta 
Działanie 5 Prowadzenie postępowań w sprawach zniszczenia zieleni 
Miernik oceny działania 5 Ilość postępowań 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Straż Miejska; Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa; Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Działanie 1 
W 2017 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 ze zm.) udzielono 
150 zezwoleń na usunięcie 938 szt. drzew i 452m2 krzewów. Postępowania te dotyczyły drzew 
lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących w posiadaniu osób fizycznych, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz firm. Z nieruchomości będących we władaniu Miasta, drzewa i krzewy 
usuwano na podstawie zezwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Lubuskiego. 
W ramach udzielonych zezwoleń zobowiązano do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 
1105 szt. drzew i 420 m2 krzewów 

Działanie 2 
MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego u zbiegu ul. Górczyńskiej 
i ul. Ks. A. Czartoryskiego został uchwalony na potrzeby rozwoju handlu wielkopowierzchniowego, nie 
chroni i nie obejmuje terenów wartościowych przyrodniczo. 

Działanie 4 
Zadanie ciągle realizowane poprzez właściwe ustalenie przeznaczenia terenów 
i określenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania we wszystkich opracowanych planach 
miejscowych, poprzez wskazywanie wartości współczynnika maksymalnej powierzchni zabudowy i 
wskaźnika minimalnej powierzchni terenów biologicznie czynnych. W terenach bardziej 
zainwestowanych pozostawienie terenów biologicznie czynnych służy głównie rekreacji - w tym 
przypadku minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych jest odpowiednio mniejszy niż w 
terenach, na których istnieją niekorzystne dla zabudowy uwarunkowania, np. pod względem 
hydrogeologicznym, gdzie pozostawienie znacznie większych terenów biologicznie czynnych służy 
przede wszystkim zachowaniu właściwej retencji terenowej. 

Działanie 5 
W 2017r. nie wydano żadnego wniosku do Sądu o ukaranie za nielegalna wycinkę drzew. 
Ukarano 1 osobę za wycinkę krzewów bez wymaganego zezwolenia. 
Postępowania prowadzone w 2017 r. przez Straż Miejską na rzecz realizacji Programu 
środowiskowego "Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych" w 2017 dotyczyły (w sumie 
było ich 1251): 

.; Niszczenia zieleni na terenach publicznych - 330 (w tym 3 wnioski do Sądu o ukaranie, 43 
mandaty karne, 284 pouczenia); 

.; Zaśmiecania terenów zielonych i rekreacyjnych - 839 (w tym 2 wnioski do Sądu 
o ukaranie, 17 mandaty karne, 820 pouczeń); 

.; Nie sprzątanie odchodów przez właścicieli psów na terenach zielonych i rekreacyjnych - 82 
(4 mandatów karnych, 78 pouczeń). 

Program l Symbol 
Srod. 3 

Ochrona powietrza 

Działanie 1 Ograniczenie tzw. niskiej emisji 
Miernik oceny działania 1 Badania jakości powietrza 

Nakłady poniesione na ograniczenie niskiej emisji 
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Termin realizacji działania 1 Do 2017 r. 
Koordynator działania 1 Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa; PEC*; Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej; Wydział Inwestycji 
Działanie 2 Termoizolacja budynków 
Miernik oceny działania 2 Poniesione nakłady 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Inwestycji; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Działanie 3 Przejście na paliwo ekologiczne w autobusach komunikacji miejskiej 
Miernik oceny działania 3 Liczba pojazdów z silnikami na paliwo alternatywne 
Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 
Koordynator działania 3 Miejski Zakład Komunikacji . PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w GorzewJe Wlkp.) w 201 O roku zostało wchłomęte przez PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów. 

Działanie 1. 
1. W zakresie ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji Miasto w 2017 r. kontynuowało realizację 

działań naprawczych określonych w Programach ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów 
Wlkp. W analizowanym roku zakończono działania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia 

"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp." realizowanego 
wspólnie z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, współfinansowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (projekt KAWKA). Zlikwidowano 743 źródła ciepła oparte 
na paliwach stałych, a budynki podłączono do sieci ciepłowniczej. Łącznie w ramach całego 
przedsięwzięcia zlikwidowano 2864 piece kaflowe i 63 instalacje c.o. etażowe, wybudowano 
9,6 km sieci ciepłowniczej i podłączono do niej 236 budynków. 

2. Działania naprawcze podejmowane w 2017 roku w celu poprawy jakości powietrza zgodnie 
z programami ochrony powietrza: 

v' Obniżenie emisji ze źródeł spalania o małej mocy poprzez system zachęt do likwidacji 
niskosprawnych urządzeń i podłączenia pod sieć ciepłowniczą- program KAWKA (ZGM). 
Poniesione nakłady -8.819.495,73zł (w tym dotacja z NFOŚiGW- 7.030.316,09 zł 
i pożyczka WFOŚiGW- 1.470.549,21zł). 

v' Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników (realizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów). 
Poniesione nakłady - 11.052.293,53zł ( w tym pożyczka z WFOŚiGW w Zielonej Górze w 
ramach projektu KAWKA- 7.205.458,52zł). 

v' Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez sprzątanie, 
remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi oraz czyszczenie po sezonie zimowym 
Poniesione nakłady- 27.464.707,16zł (w tym subwencja ogólna Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa- 3.462.099,04 zł). 

v' Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego spalania paliw 
celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń. Budowa nowego bloku gazowo
parowego (PGE GiEK S.A.) 
Poniesione nakłady- 60.362.367,75zł 

v' Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków oraz wykonanie audytów 
energetycznych i projektów ocieplenia (realizowane przez Miasto Gorzów, ZGM, Wspólnoty i 
Spółdzielnie Mieszkaniowe) 
Poniesione nakłady 10.082.394,26zł (w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego- Lubuskie 2020 w wysokości 3.512.504,73 zł) 

v' Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów. 
v' Stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w 

uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10. 

v' Rozwój systemu ścieżek rowerowych 
v' Stosowanie niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych (MZK, jednostki 

budżetowe) 

Poniesione nakłady - 14.885.345,94zł (w tym dofinansowanie w ramach Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju wynoszące 8.674.407,48zł) 

v' Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca niskiej emisji w ramach programu KAWKA. 
Poniesione nakłady- 18.825,25zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 100%). 
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Łącznie poniesione nakłady: 132.685.430 zł. 

3. W 2017r. nie aktualizowano Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Działanie 2 
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim. 
W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w Gorzowie Wlkp. opracowany został audyt energetyczny i oświetleniowy dla budynku Zespołu Szkół 
Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. W III kwartale 2017 roku 
wykonana została dokumentacja projektowa. W 2018 roku planowane jest złożenie wniosku 
o dofinansowanie dla budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- etap li 
Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół 
nr 13 w Gorzowie Wlkp. oraz IV LO w Gorzowie Wlkp. Wartość całkowita: 11 904 754,73 zł, wartość 
dofinansowania: 8 608 431,64 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony 09 stycznia 2017 r., umowa 
o dofinansowanie projektu podpisana 24 maja 2017 r. Projekt w trakcie realizacji. 

Działanie 3 
W roku 2017 wprowadzone zostały do eksploatacji autobusy MAN Lion's City w ilości 15 sztuk 
zakupione w ramach umowy leasingu finansowego. Autobusy został wprowadzone do eksploatacji od 
1 marca 2017 r., ponadto ogłoszony został przetarg na dostawę 4 autobusów klasy MEGA (15 
metrowych) spełniających normę ernisji spalin EURO VI oraz 6 autobusów hybrydowych. Zakup jest 
realizowany w ramach projektu pt. "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 
- tabor autobusowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi 
Priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Ograniczenie niskiej emisji w miastach" 
Poddziałanie 3,3.1 "Ograniczanie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT". 
Autobusy 15-metrowe (4 sztuki) zakupione w ramach projektu wprowadzone zostały do ruchu od dnia 
14.12.2017 r., natomiast autobusy hybrydowe od 28.12.2017 r. 

Program l Symbol 
Srod. 4 

Poprawa klimatu akustycznego 

Działanie 1 Stworzenie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp 

Miernik oceny działania 1 Poniesione nakłady 
Termin realizacji działania 1 Do 2013 r. 
Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Działanie 2 Budowa ekranów akustycznych 
Miernik oceny działania 2 Poniesione nakłady 
Termin realizac·i działania 2 Działanie ciągłe 
Koordynator działania 2 Wydział Inwestycji 

Działanie 2 
W 2017 r. Miasto wybudowało 73,5m ekranów akustycznych (ul. Wyszyńskiego) 

Program l Symbol 
Środ. 5 

Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje 

Działanie 1 Przebudowa torowisk linii tramwajowych 

Miernik oceny działania 1 Poniesione nakłady 
T errnin realizacji działania 1 Działanie ciaqłe 

Koordynator działania 1 Wydział Inwestycji; Miejski Zakład Komunikacji 

Od 01.01.2017 r. w Wydziale Strategii Miasta funkcjonuje Jednostka Realizująca Projekt - JRP, 
odpowiedzialna za wdrożenie i prawidłową realizację przedsięwzięcia . "System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Włkp." Na potrzeby realizacji zadania powołano Zespół 
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Projektowy złożony z pracowników Urzędu Miasta, obsługujących projekt pod względem 

organizacyjnym, technicznym i finansowym. 
28.06.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Celem przedsięwzięcia jest wyższa 
jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system 
transportowy. Cele projektu zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego i integrację 
systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi 
zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie 
negatywnego wpływu transportu na środowisko. 
Fazy realizacji zadania: 
Przebudowa torowiska w ul. Kostrzyńskiej od Placu Słonecznego do pętli na Wieprzycach: 
- opracowano dokumentację projektową; 
-uzyskano decyzję ZRID; 
-wybrano Inżyniera Kontraktu; 
- w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, Miasto 
ponownie ogłosiło postępowanie przetargowe na wybórWykonawcy robót. Otwarcie ofert 08.01.2018r. 
Przebudowa ul. Warszawskiej i Sikorskiego: 
- opracowano dokumentację projektową, 
-otrzymano decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę 
-obecnie trwa procedura związana z ponowną oceną oddziaływania na środowisko; 
-wybrano Inżyniera Kontraktu; 
-wybrano wykonawcę robót budowlanych -obligatoryjna kontrola postępowania przetargowego przez 
Prezesa Zamówień Publicznych zakończyła się w grudnia 2017 r., po zakończeniu procedury będzie 
można przystąpić do podpisania umowy z Wykonawcą robót ( grudzień2017/styczeń 2018) 
Przebudowa torowiska w ul. Walczaka od stacji S heli do Ronda Gdańskiego: 
- opracowano dokumentację projektową; 
-otrzymano decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę; 
-wybrano Inżyniera Kontraktu; 
-wybrano wykonawcę robót budowlanych -obligatoryjna kontrola postępowania przetargowego przez 
Prezesa Zamówień Publicznych zakończyła się 18.12.2017 r., Umowa została podpisana w dniu 
27.12.2017r. 
Przebudowa ul. Dworcowej: 
- przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony po sporządzeniu koncepcji dla 
węzła przesiadkowego, który jest planowany do dofinansowania w ramach ZIT - planowany termin 
naboru listopad 2018 r. (ogłoszono zapytanie na wybórwykonawcy koncepcji). 
Przebudowa ul. Chrobrego: 
-wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
Budowa nowej linii 
-wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
System Informacji Pasażerskiej i Monitoring: 
-wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej; 
- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Promocja projektu: 
-utworzono stronę internetową dedykowaną projektowi- www.transport.gorzow.pl. 
-ogłoszono przetarg na działania informacyjno-promocyjne 

Program l Symbol 
$rod. 6 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Działanie 1 Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku 

Miernik oceny działania 1 Ilość deponowanych odpadów w stosunku do rnasy odpadów trafiających do 
zakładu ZUO w Chróściku 
Ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do masy odpadów trafiających 
do zakładu ZUO w Chróściku 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
Działanie 2 Selektywna zbiórka odpadów 
Miernik oceny działania 2 Ilość odpadów zebranych selektywnie 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Ochrony Środowiska 
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i Rolnictwa 
Działanie 3 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
Miernik oceny działania 3 Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych 
T errnin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Działanie 1 
Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do RIPOK 
w Chróściku 
-łączna ilość przyjętych odpadów: 133 739,182 Mg 
- ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie: 
18 726,867 Mg 

W 2017 r. zebraliśmy zmieszane odpady komunalne o następujących kodach: 
- 20 03 01 ( niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : 39 991,230 Mg 
-20 03 01 ( niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [OPDADY SUCHE]: 24 457,260 Mg 
-20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach: 251,640 Mg 

W dniach 22.12.-31.12.2017r. instalacja przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie 
prowadziła pracy. Zmieszane odpady komunalne dostarczone w tym czasie zostały złożone na 
platformie przyjęć i zostały przetworzone dopiero w 2018 r. 

Ze względu na zaistniałą sytuację procesowi sortowania w 2017 r. poddano następujące ilości tych 
odpadów: 
-20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 39 006,010 Mg 
- 20 03 01 ( niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [OPDADY SUCHE]: 23 709,140 Mg 
- 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach: 248,840 Mg 

W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania wysegregowano poniższe frakcje materiałowe: 
-opakowania z papieru- 1 282,45 Mg 
-opakowania z metali- 516,99 Mg 
-opakowania z tworzyw sztucznych -427,260 Mg 
- opakowania ze szkła - 66,76 Mg 
- 19 12 12 Materia organiczna do kompostowania- 31 325,74 Mg 
-19 12 12 Odpady posortownicze, balast-18 458,01 Mg 
-19 12 10 odpady do produkcji paliwa alternatywnego- 9 391,090 Mg 
-19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)- 867,680 Mg 
- 16 01 03 Zużyte opony 69,850 Mg 
- 16 06 05 Baterie- 2,780 Mg 
- 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny- 15,370 Mg 

Działanie 2 
Ilość odpadów zebranych selektywnie 
W 2017 r. dostarczono do Zakładu następujące ilości surowców zebranych selektywnie: 
Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02- 209,820 Mg 
Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06- 509,420 Mg 
Opakowania ze szkła 15 01 07- 608,100 Mg 
Opakowania z papieru 15 01 01-53,200 Mg 

Działanie 3 
Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych 
W 2017 r. unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów niebezpiecznych: 

• Odpady zawierające azbest (kod 17 06 05 i 17 06 01)- 6 669,580 Mg 
• Pozostałe odpady niebezpieczne : 303,276 Mg 
• Zanieczyszczona gleba (17 05 03*)- 12 973,100 Mg- odpad poddano bioremediacji 

i oczyszczono go 
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Dodatkowo zebrano 174,737 Mg odpadów niebezpiecznych, które ze względu na niemożliwość 
unieszkodliwienia w naszym zakładzie, zostały przekazane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym 
podmiotom posiadającym stosowne decyzje. 

Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym 

Program Symbol mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego 
$rod. 7 rozwoju oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji 

o środowisku. 
Działanie 1 Edukacja ekologiczna 

Miernik oceny działania 1 Ilość zorganizowanych konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
Działanie 2 Udostępnianie informac'i o środowisku 
Miernik oceny działania 2 Ilość opublikowanych informacji 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa 

Działanie 1 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zorganizował w 2017 r. 12 wydarzeń dotyczących edukacji 
ekologicznej. 
Ilość zorganizowanych konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców- 12 szt. 
Działanie 2 
W Systemie Informacji o Środowisku dostępnym w BIP opublikowano w 2017 r. dane w dokumentach 
zawierających informacje o środowisku. 
Ilość opublikowanych informacji- 579 szt. 
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Wykaz załączników do Sprawozdania z realizacji "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020" za rok 2017 

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 Straży Pożarnej w Gorzowie, Straż Miejską oraz Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Gorzowa, przekazane za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

Załącznik nr 2 Zestawienie inwestycji realizowanych w 2017 roku przez Wydział Inwestycji 
Remontów Dróg. 

Załącznik nr 3 Zestawienie wniosków o dofinansowanie (zgodnie umowami o dofinansowanie oraz 
aneksami do tych umów) złożonych w 2017 r. (współfinansowanych ze środków UE oraz z innych 
źródeł międzynarodowych i krajowych), przygotowany przez Wydział Strategii Miasta 

Załącznik nr 4 Wykaz dotacji unijnych, które wpłynęły do budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 r., 
przygotowany przez Wydział Budżetu i Rachunkowości. 
Informacja za 2017 rok dostępna będzie po 31.03.2018 r. -termin złożenia sprawozdania opisowego. 
Na stronie: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow 

Załącznik nr 5 Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 



Załącznik nr l 

do Sprawozdania z realizacji 

"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020" 

za rok 2017 

"Prowadzenie działań prewencyjnych 

w placówkach oświatowych 

i miejscach gromadzenia się młodzieży". 



Szkoły ponadgimnazjalne Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2017 

Szkoły ponadgimnazjalne 1. Monitoring frekwencji na zajęciach szkolnych. 
2. Podpisywanie kontraktów profilaktyczno- edukacyjnych z 
uczniami i ich rodzicami. 
3. Oznaczenia schodów, dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
4. Szkolenie nauczycieli w zakresie reagowania na przejawy, 
mogące świadczyć o demoralizacji oraz form pomocy dla całej 
rodziny. 
5. Realizacja programu "Start w dorosłość", "Archipelag Skarbów" i 
"ARS, czyli jak dbać o miłość". 
6. Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki. 
7. Udział w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, np.: "Obudź się", 
"Zachowaj Trzeźwy Umysł". 
8. Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły, w 
drodze do niej oraz po zakończonych zajęciach szkolnych na 
spotkanich z wychowawcami w pierwszym i ostatnim dniu nauki. 
Przypominanie o zasachach zachowania bezpieczeństwa podczas 
wycieczek oraz w trakcie wakacji. 
9. Uczeń może być zwalniany z lekcji za zgodą i na pisemną lub 
ustną prośbę rodziców. 
1 O. Dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie przerw, przed 
zajęciami szkolnymi i po nich. 
12. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców przeprowadzone przez 
wychowawców. 
13. Realizacja projektu "Mam Haka na Raka". 
14. Weryfikacja obowiązujących regulaminów pod kątem nowych 
zagrożeń, np. e-papieros 
15 Analiza szczegółów frekwencji- zapobieganie niepożądanym 
postawom. 
16. Spotkanie z prokuratorem okręgowym- czyny zabronione, 
karalne wśród młodzieży. 
17. Udział w akcji krwiodawstwa. 
18. Przeprowadzenie próbnych ewakuacji zapoznanie uczniów z 
zasadami BHP na lekcjach i w szkole. 
19."Stop przemocy w rodzinie" realizacja programu profilaktyki 
społecznej w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym (pedagog). 

20. Badania ankietowe wśród uczniów, dotyczące poczucia 
bezpieczeństwa oraz atmosfery panującej w klasie. Opracowanie 
raportu programu naprawczego. 

21. Udział uczniów w warsztatach- skuteczne metody walki ze 
stresem realizowanych przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 

22 Udział uczniów w warsztatach profilaktycznych- "Moja postawa 
wobec osób z HIV/AIDS", realizowanych przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną. 

23. Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 
ucznia przestępczością i demoralizacją. 

24. Realizacja programu profilaktycznego "FAS- ciąża bez alkoholu" 
(liceum ogólnokształcące) 



25. Spotkanie z pracownikami Policji na temat odpowiedzialności 
karnej dzieci i młodzieży. 

26. Współpraca z Gorzowskim Centrum Pornocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej, Sądem, Kuratorami, Pogotowiem Opiekuńczym. 

27. Realizacja programu "Kibic na szóstkę". 
28. Uzależnieme czerwone sygnały spotKanie przedstawiciela 
Towarzystwa Zwalczania Narkomanii z rodzicami uczniów 
gimnazjum. 

29. Prowadzenie zdrowego stylu życia- spotkanie z dietetykiem-
dla rodziców i uczniów. 

30. Uczestnictwo w programie ograniczającym przestępczość i 
zachowania aspołeczne: "Razem bezpieczniej", "Bezpieczna i 
przyjazna szkoła" -warsztaty. 

31. Akcja profilaktyczna "Pokonać raka". 
32. Spotkanie uczniów z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji 
nt. Odpowiedzialności nieletniego wobec prawa ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedzialności młodzieży za zachowania na 
imprezach masowych. 
33. Spotkanie dla uczniow klas li z prawnikiem w ramach Dnia 
Prawnika. 
34. Spotkania integracyjne dla uczniów z psychologami i 
pedagogami z Zespołem Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych 
oraz "Zielona Szkoła". 

35. Pogadanki na temat bezpieczelistwa ruchu drogowego oraz 
bezpieczelistwa pieszych i rowerzystów w terenie niezabudowanym. 

36. Organizacja pomocy żywnościowej na rzecz uczniów. 
37. Organizacja pomocy na rzecz uczniów i ich rodzin w ramach 
programu " Karta Dużej Rodziny". 

38. Realizacja programu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 

39. Propagowanie numeru 112. 
40."Wróć bezpiecznie z wakacji"- konkurs dla szkół 
ponadgimnazjalnych z Gorzowa. 

41. Monitoring na terenie szkoły. 

42. Monitorowanie obecności uczniów na zajęciach. 

43. Dyżury pełnione przez nauczycieli na terenie szkoły. 

44. Rozmowy z uczniami wyjaśniające sytuacje konfliktowe, 
działania mediacyjne. 

45. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wychowawców i 
pedagoga. 

46. Spotkania z pracownikami MKP- wydział prewewncji. 

47. Współpraca z kuratorami sądowymi Sądu Rejonowego w 
Gorzowie Wlkp. -Wydział Rodzinny i Nieletnich. 
48. Realizacja programu "Piramida" dat. zjawiska przemocy 
rówieśniczej. 

49. Lekcje BRD - bezpieczelistwo uczniów poruszających się na 
rowerach i pieszo po ulicach i drogach. 



71. Lekcje z zakresu działań profilaktycznych w obszarze 
cyberprzemocv 
72. Konkurs z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla szkół 
pnadqimnazialnvch orqanizowanv przez IV LO oraz WORD. 
73. Promowanie życia wolnego od nałogów: tematyka podejmowana 
na lekcjach wychowawczych. 



50. Lekcje wychowawcze i lekcje informatyki nt. bezpieczeństwa w 
sieci, bezpiecznego korzystania z internetu, 

51. Lekcje wychowawcze nt. "Zachowania się podczas imprez 
masowych" korzystanie z petard, fajerwerków oraz nt. "Przynoszenia 
na teren szkoły narzędzi zagrażających bezpieczeństwu innych 
(narzędzi ostrych, łatwopalnych, gazu łzawiacego, noży). 
52. Zorganizowanie Szkolnych Kampanii Edukacyjno-
Informacyjnych - "Papierosy kradną młodość i zdrowie". 

53. Szkolenie młodzieży w związku z bezpieczeństwem i higieną 
pracy na zajęciach praktycznych. 
54. Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych nowo przyjętych 
pracowników. 
55. Spotkanie uczniów z doradcą zawodowym na temat wykluczenia 
społecznego. 

51. Badanie stanu wiedy uczniów klas l na temat zagrożeń, 
przemocy i uzależnień (ankieta). 
52 .. Profilaktyka wśród uczniów zaburzeń emocjonalnych i walka ze 
stresem. 
53. Udział uczniów w programie "Przeciwdziałanie handlowi ludźmi" 
realizowanym przez KMP w Gorzowie Wlkp. 
54. Udział uczniów uczniów w "Treningu asertywności" realizowanym 
przez ZPPP w Gorzowie Wlkp. 
55. Współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy i specjalistą ds. 
BHP w szkole. 
56. Organizacja Swiatowego Dnia Zdrowia we współpracy z 
SANEPID, WOMP, Medycznym Studium Zzawodowym. 
57. Upowszechnianie i wdrażanie procedury "Niebieska Karta". 
60. Przeprowadzenie próbnych ewakuacji zgodnie z harmonogramen 
Wydziału Kryzysowego UM w Gorzowie Wlkp. 
61. Dbanie o przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w 
sytuacjach kryzysowaych. 
62. W ramach działań Koła Ekologicznego udział w międzyszkolnym 
konkursie w zbiórce materiałów wtórnych i elektraśmieci - "Eko-
luubuskie", "Pies przyjacielem człowieka", "Elka-kropelka", 
opracowano "Dekalog Ekologiczny Ucznia". 
63. W ramach działalności Szkolnego Koła PTTK uczestnictwo w 
comiesięcznych rajdach, zdobywano odznaki PTTK, popularyzowano 
region lubuski. i 

64. Koło PCK- propagowanie zdrowego stylu życia, zbiórka na 
pomoc świąteczną dla ubogich. 
65. Zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych nt. 
bezpiecznych zachowań podczas treningów, zawodów i 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 indywidualne i telefoniczne, porady, 
konsultacje pedagodizacja rodziców uczniów klas pierwszych. 

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

70. Dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania 
się na wypadek zagrożeń: pogadanki na lekcjach wychowawczych w 
qimnazium sportowym, liceum technikum. 



Załącznik nr 2 

do Sprawozdania z realizacji 

"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020" 

za rok 2017 

"Zestawienie inwestycji realizowanych w 2017r. 

przez Wydział Inwestycji i Remontów Dróg" 





Załącznik nr 2 do Sprawozdania 

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych 
w okresie 01.01.2017r.- 31.12.2017r. 

Dział 600, rozdział 60004 § 6050 
BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE 
WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ. 
Budżet: 200.300,00zł. Wykonanie: 36.162 zł. 
Projektant: PROGREG Sp. z o.o., ul. Drzymały 7C, Kraków 30-414 
Nadzór autorski: PROGREG Sp. z o.o., ul. Drzymały 7C, Kraków 30-414 
Projektant: Autorskie Atelier Mgr. Inż. Architekt Leszek Horodyski, ul. Wełniany 
Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór autorski: Autorskie Atelier Mgr. Inż. Architekt Leszek Horodyski, ul. Wełniany 
Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 
wybranych peronów tramwajowych przy ul. Pomorskiej oraz przy al. 11 Listopada. 
Wykonawca w dniu 12.11.2017 r, zgłosił problem z uzyskaniem od PKP SA 
dokumentów/planów opisujących istniejący stan budynku Dworca PKP, niezbędnych 
do wykonania pełnego zakresu prac projektowych. W dniu 13.11.2017 podpisano 
aneks wydłużający termin wykonania wstępnej koncepcji z uwagi na opóźnienie 
przekazania dokumentacji dworca przez PKP. 
Wykonawca w dniu 28.11.2017 przekazał wstępną koncepcje. Miasto wniosło uwagi 
do przedłożonego opracowania, spotkanie z przedstawicieli PKP i ich uwagi ujawniły 
konieczność wykonania inwentaryzacji budynków dworca PKP i przedłużenia terminu 
wykonania docelowej koncepcji. Projektant dokonał inwentaryzacji pomieszczeń 

dworca PKP, wyjaśnione zostały wszystkie uwagi Miasta formułowane do wstępnej 
koncepcji. PKP otrzymało od projektanta szereg pytań dotyczących ich uwag. PKP 
udzieliło odpowiedzi i wniosło o spotkanie z projektantem. Po spotkaniu z PKP 
projektant przedłoży ostateczną wersje koncepcji. Do spotkania ma dojść w ostatnim 
tyg. stycznia 018 
W ramach zadania realizowane są również prace projektowe dotyczące przebudowy 
peronów tramwajowych na ul. Pomorskiej (zadanie 1) oraz al. 11 Listopada (zadanie 
2). Koniczność przebudowy wynika ze złego stanu technicznego oraz możliwej kolizji 
nowego tramwaju z elementami starych peronów. Wykonawca w dniu 13.11.2017 
przekazał dokumentacji projektowa dla przebudowy peronów na ul. Pomorskiej i 
wykazał zgłoszenie robót bez sprzeciwu. 
W zakresie zadania 2 złożono wniosek zgłoszenia robót do LUW. Wniosek został 
odrzucony i Wykonawca wystosował odwołanie od tej decyzji. W postępowaniu 

odwoławczym odwołanie zostało odrzucone i Wykonawca musi uzyskać decyzję o 
pozwoleniu na budowę i przejść procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA UL.KOBYLOGÓRSKIEJ -11 ETAP. 
Budżet: 6.634.674,00zł. Wykonanie : 6.368.730,09 zł. 
Projektant: Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Spółka Jawna, ul. Wrocławska 
5A, 65-427 Zielona Góra. 
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Nadzór Inwestorski : Komplet lnwest Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mieszka l 39, 66-400 
Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : KONSORCJUM 
Lider Konsorcjum : Wuprinż S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-645 Poznań 
Partner l : "Maldrobud "Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewieka 43, 74-300 Myślibórz 
Partner 11: Terlan Sp. z o.o., ul. Przemycka 5, 61-324 Poznań 

Zadanie ukończono, roboty odebrano 20.12.2017. Wykonano przebudowę drogi na 
odcinku 650 m wraz ze ścieżką rowerową, parkingami, zatokami autobusowymi, 
kanalizacją i oświetleniem. Nasadzano ponad 70 drzew i 300 krzewów. Inwestycja 
została dofinansowana w kwocie 2 842 088,00 zł. w ramach rządowego Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

Dział 600, rozdział 60015 ~ 6050 
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSTOWYCH W UL BOROWSKIEGO WRAZ Z 
PRZEBUDOWA DROGI OD UL DĄBROWSKIEGO DO UL WYSZYŃSKEIGO. 
Budżet: 2.724.876,00zł. Wykonanie: 2.724.875,41 zł. 
Projektant : Pracownia Projektowa "Most" S.C. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderki, 
Wargowo 88, 64-605 Wargowo 
Nadzór Inwestorski : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: BALZOLA Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła 11, 00-124 Warszawa 
Nadzór autorski : Pracownia Projektowa "Most" S.C. Marta Włodarczyk, Tomasz 
Świderki, Wargowo 88, 64-605 Wargowo 

W ramach inwestycji przebudowano ok. 250,0 m drogi wojewódzkiej 151 wraz z 
dwoma obiektami mostowymi Qeden na rzece Kłodawce, drugi na kanale Młynówka). 
Zakres prac obejmował: 
- budowę nowej kanalizacji deszczowej w ul. Borowskiego na odcinku pomiędzy 
kanałem Młynówki a rzeką Kładawką z nowym zrzutem do rzeki Kładawki oraz 
przebudowę kanału 0 900 na odcinku od ul. Dąbrowskiego do rzeki Kładawki 
-przebudowę obiektu mostowego na rzece Kładawka w km 141+181,69 
-przebudowę obiektu mostowego na kanale Młynówka w km 141+132,58 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni ul. Borowskiego oraz skrzyżowanie ulic 
Borowskiego/Dąbrowskiego z budową nawierzchni bitumicznej na nowej podbudowie 
ograniczonej krawężnikami kamiennymi 
- przebudowę istniejących chodników w ciągu ul. Borowskiego oraz skrzyżowanie ulic 
Dąbrowskiego/Borowskiego do Kosynierów Gdyńskich 
- przebudowę istniejących zjazdów do posesji 
- przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego typu LED wraz z budową 
przyłącza energetycznego. 
- usunięcie kolizji z siecią wodociągową, gazową, energetyczną i telekomunikacyjną 
-wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego 
-wycinkę drzew wraz z zagospodarowaniem zieleni w tym nasadzenie drzew 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
- wykonanie renowacji kanału sanitarnego za pomocą rękawa termoutwardzalnego. 
Miasto otrzymało w 2016r. dofinansowanie w wysokości 1.549.219,04zł. z Rezerwy 
Subwencji Ogólnej, które Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przyznało 
decyzją Ministra Finansów nr ST4.4751.17.2016/288 z dnia 20-05-2016r. W dniu 
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10.04.2017r. zakończone zostały roboty budowlane. W dniu 28.04.2017r. miasto 
uzyskało pozwolenie na użytkowanie na niniejszą inwestycję wydane przez 
Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przebudowana ulica 
Borowskiego została oddana do eksploatacji. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY 
FABRYCZNEJ OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ TOWAROWĄ DO RONDA 
ŚWIĘTEGO JERZEGO. 
Budżet: 14.669,00zł. Wykonanie: 14.668,07zł. 
Poniesione wydatki w l półroczu dotyczyły zapłaty na rzecz Enea Oświetlenie, 
odszkodowanie za zlikwidowanie kolidującego oświetlenia drogowego będącego 
własnością Enea Oświetlenie przy ul. Fabryczna/Towarowa . Cała inwestycja została 
zakończona w 2016r. i oddana do eksploatacji. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
Dział 600, rozdział 60015 § 6059 
Dział 600, rozdział 60015 § 6057 
PRZEBUDOWA ULICY KOSTRZYŃSKIEJ . 
Budżet 6050 : 120.000,00zł. 

Budżet 6057 : 7.263.437,00zł. 
Budżet 6059: 5.071.780,00zł. 

Wykonanie: 115.850,00zł. 
Wykonanie : 336.671, 13zł. 
Wykonanie: 291.667,71zł. 

Projektant : Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. , ul. Prusa 9, 
50-319 Wrocław 
Nadzór inwestorski : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. 
Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 

W związku z uzyskaniem na koniec listopada 2017 roku zgody od instytucji zarządzającej 
na zmianę terminu w umowie o dofinansowanie wykonania robót, Miasto w dniu 
27 listopada 2017 roku ponownie ogłosiło przetarg na wybór Wykonawcy robót 
dla przebudowy ulicy Kostrzyńskiej. Nowy przetarg został ogłoszony z wyłączeniem 
zakresu dotyczącego robót rozbiórkowych torowiska, których rozbiórka została zlecona 
MZK Sp. z o.o. 
W połowie stycznia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez trzech 
wykonawców. Obecnie trwa procedura weryfikacyjna wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę cenową pod względem spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w przypadku braku 
wniesienia odwołań przez pozostałych wykonawców biorącym udział w postępowaniu 
przetargowym oraz po terminowej 30 dniowej weryfikacji dokumentacji przetargowej 
przez Prezesa Zamówień Publicznych najwcześniejszy możliwy termin podpisania 
umowy z wybranym w przetargu wykonawcą to początek kwietnia 2018 roku. 
Planowany termin zakończenia robót dotyczących przebudowy ulicy Kostrzyńskiej wynosi 
17 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą robót. 
Na podstawie decyzji odszkodowawczych Miasto sukcesywnie przejmuje nieruchomości 
gruntowe pod rozbudowę jezdni ulicy Kostrzyńskiej. 
Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz przekazało Miastu dokumentację projektową na 
przebudowę ulicy Kostrzyńskiej na dalszym odcinku drogi tj., od węzła S3 do granic 
miasta. 
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Dział 600, rozdział 60015 § 6059 
Dział 600, rozdział 60015 § 6057 
MODERNIZACJA WSCHODNIEGO WYLOTU DR NR 22 W GORZOWIE WLKP. 
NA ODCINKU OD RONDA SYBIRAKÓW DO GRANIC MIASTA. 
Budżet 6057 : 36.446,00zł. Wykonanie : 36.372,56zł. 
Budżet 6059: 21.945,00zł. Wykonanie: 21.931,69zł. 

Projektant: FINEO Sp. z o.o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia 
Prace doradcze: TRAFFIGCONSULTING Sp. z o. o., ul. Kręta 8, 64-530 Radzyny 

W kwietniu roku 2016 ogłoszony został przetarg ograniczony na wybór Wykonawcy 
Robót w oparciu o PFU i złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura l Środowisko. W dniu 11.04.2017r. nastąpiło otwarcie 
ofert, w którym najniższa oferta przekroczyła posiadane przez Zamawiającego środki 
o 10 mln złotych. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione i w dniu 
24.05.2017 ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy 
Robót w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 03-03-2017r. została podpisana 
umowa nr POIS.04.02.0000-0040/16-00 o dofinansowaniu w wysokości 85% ze 
środków Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Ogłoszony został ponownie przetarg na rozbudowę drogi DK-22. Do Zamawiającego 
wpłynęły tylko 3 oferty, przekraczające kwoty jakie zostały zabezpieczone w 
budżecie Miasta zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie. Najniższa oferta 
przekroczyła możliwości finansowe o kwotę ok. 6 mln zł. Wobec powyższego 
wystąpiono do instytucji dofinansowującej o wyrażenie zgody na zwiększenie 

dofinansowania na w/w zadaniu. Niestety uzyskano decyzję negatywną. W zaistniałej 
sytuacji ponownie unieważniono postępowanie. Z uwagi na dwukrotne unieważnienie 
postepowania, wystąpiono do CUPT o wyrażenie zgody na przesunięcie projektu na 
11 kwartał roku 2020. Miasto otrzymało opinię pozytywną dol. wydłużenia terminu 
realizacji projektu. 
W drugiej połowie grudnia ogłoszono kolejny przetarg na Wykonawcę robót w 
systemie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem składania ofert do dnia 25.01.2018r. Do 
Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, znacznie przekraczające kwoty jakie zostały 
zabezpieczone w budżecie Miasta zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie. 
Najniższa oferta przekroczyła budżet o kwotę ok. 13 mln zł. 

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 : 4.824.134,00zł. Wykonanie :4.692.376,39zł. 
Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 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 
Wykonawca : Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. 

Z uwagi na zaistnienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego, a dotyczących m.in. konieczności usunięcia licznych kolizji 
z sieciami ENEA, gazociągiem, sieciami teletechnicznymi oraz występowaniem 
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szczątków ludzkich, niskich temperatur i decyzji Nadzoru Inwestorskiego zakazującej 
prowadzenie robót w okresie mrozów, skutkujących niewykonaniem przez 
Wykonawcę zakresu robót przewidzianych w ramach w/w zadań, Miasto podpisało 
aneks przedłużający termin realizacji przedsięwzięcia do dnia 2 maja 2017r. 
Z uwagi na problemy finansowe wykonawcy robót w dniu 8 czerwca Miasto zgodziło 
się na zmianę lidera z TAUMER Sp. z o.o. na Zakład Sieci i Zasilania. 
W czerwcu na ul. Walczaka-Jagiełły wykonano rondo turbinowe, co umożliwiło 

zmianę organizacji ruchu i rozpoczęcie robót związanych z połączeniem torowiska 
ul. Warszawskiej z torowiskiem na ul. Sikorskiego oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy 
Cichońskiego. 

Do końca czerwca ul. Walczaka wykonano całe uzbrojenie podziemne: ułożono 
gazociąg, kable teletechniczne, wodociąg z rur żeliwnych wraz z komorami, 
kanalizację deszczową, w 50% zamontowano krawężniki kamienne, w jezdni 
wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, ułożono 150 mb 
chodnika, rozpoczęto wykonywanie zjazdów, w 50% wykonano oświetlenie drogowe. 
Planowane zakończenie robót- 30.09.2017r. 
Miasto w związku ze zwłoką wykonawcy w terminie wykonania robót będzie naliczać 
wykonawcy robót kary umowne. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
Dział 600, rozdział 60015 § 6050BP 
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130 UL. MYŚLIBORSKA l UL. 
SZCZECIŃSKA NA ODCINKU OD RONDA SZCZECIŃSKIEGO DO UL. 
MOSIĘŻNEJ. 
Budżet 6050: 444.811 ,OOzł. 
Budżet 6050BP : 403.063,00zł. 

Wykonanie :444.499,72zł. 
Wykonanie :402.751,71 zł. 

Projektant : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 

W związku z koniecznością realizacji inwestycji w br. ze środków własnych Miasta 
Gorzowa Wlkp. wykonana została dokumentacja zamienna, w której zmniejszono 
zakres budowy drugiej jezdni ul. Myśliborskiej. Dokumentacja obejmuje budowę 
drugiej jezdni ul. Myślibarskiej na odcinku od ronda przy ul. Słowiańskiej 
do planowanego ronda przy ul. Chorwackiej. Ogłoszono przetarg na wybór 
Wykonawcy robót. W dniu 25 września podpisano umowę z Wykonawcą Robót firmą 
BUDOMEX S.A. Uzyskano również decyzję ZRID na rozbudowę ulicy Myślibarskiej 
we wrześniu 2017r. Wykonawca Robót ułożył kabel energetyczny średniego 
napięcia, wykonał wodociąg o średnicy 225 mm oraz wymianę gruntu pod nasyp 
drogowy. Aktualnie trwają prace związane z budową jezdni tymczasowej mającej na 
celu utrzymanie ruchu na czas rozbudowy drogi oraz realizowane jest wykonanie 
wodociągu o średnicy 315 mm. 
Opracowana została koncepcja na budowę drugiej jezdni ulicy Myślibarskiej na 
odcinku od planowanego ronda przy skrzyżowaniu z ul. Chorwacką do węzła S3. Na 
jej podstawie zlecono przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ulicy myśliborskiej. W lipcu 
postanowiono o złożeniu wniosku do Wojewody Lubuskiego na pozyskanie środków 
na budowę drugiej jezdni wraz z przebudową dla ulicy Myślibarskiej na odcinku od 
ronda przy Tesco do ulicy Mosiężnej, z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa. Zlecono 
.opracowanie koncepcji na odcinek od węzła S3 do ul. Mosiężnej i złożono wniosek 
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do LUW. Aktualnie trwa ocena wniosku w Ministerstwie Infrastruktury. Jednocześnie 
rozszerzono zakres decyzji środowiskowej o odcinek do strefy. 7 grudnia 2017 r. 
miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na 
odcinek od skrzyżowania z ul. Chorwacką do skrzyżowania z ul. Mosiężną. Wpłynęły 
2 oferty: 
- AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk Sp. J. i SEGI-EKO Sp. z o. o., 
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe F AWAL Filip Walczak . 
Obecnie trwa procedura oceny ofert: 
Uzyskano dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na rozbudowę ulicy 
Myślibarskiej i przebudowę odcinka ulicy Szczecińskiej od węzła S3 do skrzyżowania 
z ul. Mosiężną. Podpisana została umowa o dofinansowanie. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
EKRAN AKUSTYCZNY PRZY UL WYSZYŃSKIEGO. 
Budżet: 40.931,00zł. Wykonanie: 40.930,33zł. 
Projektant: VIA POLONIA S.A., UL. Bystra 7, 61-366 Poznań 
Wykonawca: EkranyMarkStal Sp. z o.o., ul. Terespolska 8, 08-106 Zbuczyn 

W pierwszym półroczu wydatki dotyczyły zapłaty za roboty budowlane, pełnienie 
nadzoru autorskiego oraz za wycinkę drzew i nasadzenia. Prace zostały zakończone 
i odebrane 1 0.02.2017r. Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. 
W ramach prowadzonych prac wykonano osłonę przeciwhalasową o długości 73,50m 
i wysokości 4,0m, w tym: 
- słupy na palach fundamentowych (g/. 3,5m) - 19 szt. 
- przęsła osłony przeciwhałasowej -18 szt. 
-obustronne malowanie powierzchni ekranu (3 kolory) -247m2 
- nasadzenie roślinności pnącej wzdłuż całej długości ekranu -73,50m 
Całkowity koszt zadania 212.316,40zł. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA UL K. WIELKIEGO 
Budżet: 152.000,00zł. 
Projektant Biuro Projektowo 
ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin 

Wykonanie :131.794,50 zł. 
Konsultingowe "BPK" Sp. z o.o. 

Jest gotowa dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz 
z przebudową torowiska, przy czym zakres przebudowy torowiska w ramach zadania 
będzie się ograniczał do przebudowy przejazdów i peronów. Zadanie będzie 

realizowane wspólnie z PWiK sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. 
Przygotowane są dokumenty do przeprowadzenia postępowania na zamówienie 
publiczne w procedurze przetargu nieograniczonego, którego przeprowadzenie 
planuje się w kwietniu 2018. Miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania 
ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
ramach "Inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na 
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 
powiatu". Przewidywany termin otrzymania dofinansowania- maj 2018 r. 
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Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ. 
Budżet: 12.700,00zł. Wykonanie :12.665,80zł. 
Wykonawca : Arret z o. o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze 
Wykonawca: A2HM Trade Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, Koźmin Wielkopolski 63-
720 

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu wraz z montażem dwóch wiat przystankowych 
przy ul. Strażackiej oraz przy ul. Fabrycznej wraz z odtworzeniem chodnika. Zadanie 
zrealizowane w terminie, wiaty oddane do eksploatacji, zadanie zrealizowane w 
100%. 

Dział 600, rozdział 60015 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY POZNAŃSKIEJ. 
Budżet: 18.450,00zł. Wykonanie :18.450,00zł. 
Projektant: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "V.E.P." Adam Świerczyński, ul. Witosa 
12/9; 66-400 Gorzów Wlkp. 

Zadanie inwestycyjne planowane jest jako partnerstwo z sąsiadującą gminą w 
ramach wniosku o dofinansowanie z "Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", który składany będzie przez Gminę 
Deszezna której Miasto Gorzów będzie partnerem. Zakres dokumentacji projektowej 
obejmować będzie wykonanie nowych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz 
przebudowę chodników z kostki betonowej na odcinku ulicy Poznańskiej ( od granicy 
Miasta Gorzowa Wlkp. do skrzyżowania ulic Poznańska - Siedlicka ) długość 
odcinka ok. 650m. Planowana realizacja w 2018r. 

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

Budżet: 91.873,00zł. Wykonanie: 91.699,72zł. 
Projektant : Zakład Usług Projektowych "HYDROGSAN" Bolesław Haszto, Tomasz 
Haszto, ul. Krańcowa 20, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "OMEGA" Sp. z o.o. Lipki 
Wielkie, ul. Szosowa 98A, 66-431 Santok 

W ramach przebudowy skrzyżowania wykonano: . 
• nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 247 m2 

• ustawiono 68 m krawężników betonowych, 
• ustawiono 43 m obrzeży betonowych, 
• 26 m kanalizacji deszczowej z rur PVC 
• 1 studnię rewizyjną, 
• 4 wpusty kanalizacji deszczowej, 
• 2 studnie chłonne z kręgów betonowych fi 1500 i 200 mm 

Roboty zakończone i odebrane 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY SULĘCIŃSKIEJ. 
Budżet : 50.000,00zł. 
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W 22 sierpnia 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. 
Termin wykonania całości 31.03.2018r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Sulęcińskiej na odcinku od mostu na 
kanale Rożkawieckim do skrzyżowania z ulicą Zuchów. W ramach przebudowy ulicy 
Sulęcińskiej planowana jest przebudowa pasa drogowego w ramach której nastąpi 
modernizacja jezdni, remont mostu nad kanałem Rożkowieckim, przebudowa 
chodników oraz odwodnienie jezdni. Trwają prace projektowe. Złożono wniosek o 
wydanie decyzji środowiskowej. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej zostanie 
przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót oraz wybór 
ofert na Inżyniera Kontraktu 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. SOSNKOWSKIEGO. 
Budżet: 138.952,00zł. Wykonanie :138.951,08zł. 
Projektant: Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła 11 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 
14/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ZNAKBUD" G. Dalidowski, 
W. Paduch, M. Górsko S.J., ul. Mieszka l 39, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki w 2017 r. dotyczyły zapłaty za roboty budowalne możliwe do 
wykonania po usunięcia będących w kolizji drzew. Wykonawca uzupełnił 
nawierzchnie drogi oraz chodników oraz wykonał spoinowanie. W związku z 
konieczności usunięcia drzew podpisana została umowa na ich wycinkę z firmą Poraj 
Zakład Projektowania i Usług Komunalnych na kwotę 7.929,00 zł brutto. W związku 
ze zgłoszeniami mieszkańców Ul. Sosnkowskiego dotyczącymi braku dojść z 
pobliskich chodników, zawarto umowę na ich utwardzanie kostką betonową z firmą " 
ZNAKUBUD" G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko S.J. na kwotę: 13.899,00 zł. 
Roboty odebrano 17 marca 2017 r. Inwestycji została zakończona i oddana do 
eksploatacji. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. KŁOSOWEJ. 
Budżet: 450.293,00zł. Wykonanie: 450 292, 17zł 
Projektant : 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 
Nadzór Inwestorski: KOMPLET INWEST Spółka z o.o. Sp.k, Al. 11 -go Listopada 91 
K, 66 - 400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za roboty budowlane, za pełnienie nadzoru 
inwestorskiego oraz za pełnienie nadzoru autorskiego. W związku z wystąpieniem na 
koniec roku 2016 kolizji z infrastrukturą podziemną gazową, która wymagała 
przebudowy, nie zakończono robót w roku 2016 i przedłużono termin do kwietnia 
2017 roku. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Kłosowej o długości 
ok.300mb, na odcinku od ul. Chabrowej do posesji dz. nr 697/2 wraz z placem do 
zawracania samochodów. Roboty budowlane obejmowały: 
-wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy wraz z ujednoliceniem szerokości do 5,0m 
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- przebudowę istniejących zjazdów na tereny prywatnych posesji 
- budowę placu do zawracania 
-przebudowę istniejących schodów terenowych znajdujących się w ciągu ulicy 
- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na całym 
przebudowywanym odcinku. 
- przebudowę istniejącego gazociągu wraz z przyłączami. W trakcie realizacji robót 
budowlanych stwierdzono poważne kolizje z istniejąca siecią gazowniczą ( gazociąg i 
przyłącza do budynków) . Bez usunięcia kolizji niemożliwe było wykonanie zgodnie 
robot zgodnie z projektem wykonawczym. Z powodu w/w kolizji wykonano dodatkowo 
przebudowę gazociągu na odcinku około312m oraz przyłączy gazowych o długości 
około 76 m. 
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w celu likwidacji istniejącej 
kolizji z wykonywaną kanalizacją deszczową. 
Roboty budowlane zostały zakończone 28-04-2017r., droga została oddana do 
eksploatacji. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
UTWARDZENIE UL. KMICICA. 
Budżet: 311.374,00zł. Wykonanie :304.259,57zł. 
Projektant : Forma Pracownia Projektowa S.C. W. Formanowska, R. Formanawski , 
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa 

W l półroczu nie zostały poniesione żadne koszty. Dokumentacja projektowa 
utwardzenia ul. Kmicica została zlecona w l półroczu firmie FORMA Pracownia 
Projektowa s.c. Koszty projektu oraz nadzoru autorskiego (6 396,00 zł) zostaną 

rozliczone w 11 półroczu. W 11 półroczu zostanie również przeprowadzony przetarg 
oraz realizacja utwardzenia ul. Kmicica. Zakres inwestycji obejmuje na odcinku około 
320 m utwardzenie istniejącej nawierzchni. Przewiduje się wykonanie nawierzchni 
z kostki betonowej, wymianę uszkodzonych krawężników betonowych oraz 
wykonanie systemu odwodnienia tj wpustów ulicznych z odprowadzeniem do studni 
chłonnych. Zadanie z budżetu obywatelskiego. 
Roboty zakończone i odebrane 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. SIEWNEJ. 
Budżet : 322.000,00zł. Wykonanie :295.435,64zł. 
Projektant : Forma Pracownia Projektowa S.C. W. Formanowska, R. Formanawski , 
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa 

Projektant : FORMA Pracownia Projektowa s.c. 
W l półroczu nie zostały poniesione żadne koszty. Dokumentacja projektowa 
przebudowy ul. Siewnej została zlecona w l półroczu firmie FORMA Pracownia 
Projektowa s.c. Koszty projektu oraz nadzoru autorskiego (5 904,00 zł) zostaną 
rozliczone w 11 półroczu. W 11 półroczu zostanie również przeprowadzony przetarg 
oraz realizacja przebudowy ul. Siewnej. Zakres inwestycji obejmuje na odcinku około 
160 m wykonanie nowej nawierzchni z użyciem mieszanek mineralno-bitumicznych 
wraz z ułożeniem krawężników betonowych na ławie fundamentowej. Ponadto 
planuje się uzupełnienie systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa) o dodatkowe 
wpusty uliczne wraz z przykanalikami. Zadanie z budżetu obywatelskiego. 
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Roboty zakończone i odebrane 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. GROTA ROWECKIEGO. 
Budżet: 383.000,00zł. Wykonanie :382.643,78zł. 
Projektant : Forma Pracownia Projektowa S.C. W. Formanowska, R. Formanawski , 
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 święciechowa 
Wykonawca : Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe "DROGUS" Krzysztof 
Wiącek, ul. Odlewników 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Łączna długość przebudowanego odcinka ok. 280 m, szerokość jezdni- 5 m. 
W ramach przebudowy wykonano: 

nową nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi z masy AC 11 S D 50/70 
2 590m2 , 

- regulację wysokościową kratek ściekowych, studni rewizyjnych, zaworów 
wodociągowych i gazowych, 
ustawiono 574 m nowych krawężników betonowych. 

Roboty zakończone i odebrane 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. WRÓBLEWSKIEGO NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 34 DO 
UL. GÓRCZYŃSKIEJ. 
Budżet: 1.950.802,00zł. Wykonanie :1.950.797,23 zł. 
Łączna długość przebudowanego odcinka ok. 858 m, szerokość jezdni- 7,5 m. 
W ramach przebudowy wykonano: 

Roboty zakończone i odebrane 

w Ramach przebudowy ul. Wróblewskiego wykonano 
-zdjęcie warstwy humusu (wyk. rob. ziemnych w rej. bud. 65-67 -ok. 34, 15m3 
- wykonanie frezowania nawierzchni gr.1 Ocm - ok. 6 500m2 
- rozebranie nawierzchni zjazdów, zatok postojowych, -w sumie ok. 5 917m2 
-rozebranie podbudowy z betonu gr. 15cm -ok. 214,00m2 
- korytowanie oraz profilowanie podłoża -ok. 7 254,00 
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -ok. 888,40m2 
- podbudowa z betonu cementowego -ok. 4 948,00m2 
- wykonanie nowej nawierzchni warstwy wiążącej gr. 5cm -ok. 6 286m2, 
- wykonanie nowej nawierzchni warstwy ścieralnej gr. 5cm -ok. 6 286m2, 
- ustawienie nowych krawężników (wystające i wtopione) -w sumie ok. 2 065,00mb 
-wykonanie nowych zjazdów, zatok postojowych -w sumie ok. 1 375,00m2 
-wykonanie nowych chodników z kostki brukowej -ok. 3 606,00m2 
- ustawienie nowych obrzeży betonowych -ok. 2 830,00mb 
- reg. wysokość kratek ściek., studni rew., zaw. wodo c. i gaz. -w sumie ok.198 szt. 
- przepusty (różne) -w sumie ok. 292mb 
Roboty zakończono i odebrano. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. OKRZEI. 
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Budżet : 68.608,00zł. 
Projektant :"OSADA" Biuro Projektowo-Usługowe 
Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wykonanie :68,608,00zł. 
Antoni Dybikowski, Ul. 

W czerwcu wykonawca przedłożył dokumentację projektową. Zakres robót będzie 
obejmował przebudowę ulicy Okrzei od posesji nr 26/24 do działki nr 349/366 tj. na 
odcinku około 300m. Przedmiotowa inwestycja będzie wykonywana w porozumieniu 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. W trzecim 
postępowaniu przetargowym po zabezpieczeniu brakujących środków w budżecie 
wyłoniono Wykonawcę robót. W dniu 03.01.2018r. podpisaną umowę z Wykonawcą 
robót budowlanych tj. firmą MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Królewiecka 43, 74-
300 Myślibórz, w dniu 16.01.2018r. podpisano umowę z wybranym w postępowaniu 
Nadzorem Inwestorskim ~· firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL" Filip 
Walczak , ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. Termin zakończenia robót 
budowalnych planowany jest na dzień 31.08.2018r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. MAŁOROLNYCH. 
Budżet : 500.000,00zł. Wykonanie :56.949,00zł. 
Projektant : "OSADA" Biuro Projektowo-Usługowe Antoni Dybikowski, ul. 
Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W ramach przebudowy ul. Małorolnych planowana jest przebudowa ul. na odcinku 
440m od ulicy Cichej, obejmującej wykonanie nawierzchni drogi z betonu 
asfaltowego, chodnika po jednej stronie, oświetlenia ulicy oraz kanalizacji 
deszczowej oraz wodociągu . W końcowym etapie jest postępowanie na wybór 
Wykonawcy Robót. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez 
Maidrabud sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 473 999 zł. Planowany termin zawarcia 
umowy l dekada lutego 2018. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał 
2018r. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ DOJAZD DO GARAŻY l ZAKŁADÓW 
USŁUGOWYCH. 
Budżet : 201.198,00zł. Wykonanie : 201.197 ,87zł. 

Projektant : Dokumentacja projektowa opracowana przez Wydział Inwestycji 
Remontów Dróg. 
Wykonawca : Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol Wiącek ul. Klonowa 6, 66-500 
Strzelce Krajeńskie 

Łączna długość przebudowanego odcinka ok. 340m, szerokość- 5m. 
W ramach przebudowy wykonano regulację studni, zaworów wodociągowych 

i gazowych, podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono warstwę wiążącą i ścieralną 
z betonu asfaltowego. 
Roboty zakończone i odebrane. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
BUDOWA ULICY NIWICKA-BOCZNA. 
Budżet: 17.220,00zł. Wykonanie :17.220,00zł. 
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W l półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne powołane 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29-06-2017r. Trwają prace nad 
przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. 
W 11 półroczu 2017 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej ( projektu 
budowlanego) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres projektu obejmował będzie 
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz zagospodarowaniem 
terenu w celu zapewnienia dojazdu do planowanych do sprzedaży nieruchomości. 

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 
BUDOWA WPUSTÓW W KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KRÓTKIEJ. 
Budżet: 15.000,00zł. Wykonanie :14.760,00zł. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
TUPTUŚ- PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA GORZOWA 
WLKP. 
Budżet : 248.586,00zł. Wykonanie :244.002,48zł. 
Projektant: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego ?d/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Projektant : Forma Pracownia Projektowa S.C. W. Formanowska, R. Formanawski , 
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa 

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "DROGBUD" s.c. J.Dzitko, 
H. Błaszyk, ul. Podmiejska 21 a, 66-400 Gorzów Wlkp. -chodnik przy ul. Dunikowskiego 

Wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy "TRAN ROB" Robert Tkacz, ul. Korczaka 
?d/5 , 66-400 Gorzów Wlkp. -chodnik przy ui.Marcinkowskiego 

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "QUANTUM" Sp. z o.o., ui.Wełniany 
Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wlkp. -chodnik przy ul. Sybiraków 

W ramach przebudowy chodnika przy 
nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typ 
i szerokości zmiennej od 2,5 m do 3,00 m. 
Roboty zakończone i odebrane. 

ul. Dunikowskiego wykonano 
CEGŁA na długości ok. 220 m 

W ramach przebudowy chodnika przy ul. Marcinkowskiego wykonano 
nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typ CEGŁA w kolorze szarym 
i grafitowym na długości ok. 190 m i szerokości 2,5 m oraz nawierzchnię z płyt 

betonowych z wypustkami dla niedowidzących w kolorze żółtym. 
Roboty zakończone i odebrane. 

W ramach budowy chodnika przy ul. Sybiraków wykonano nawierzchnię 

chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości ok. 39,50 m, szerokości 
chodnika 1 ,5 m. 
Roboty zakończone i odebrane. 
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Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PROGRAM BEZPIECZNY GORZÓW- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ. 
Budżet: 310.542,00zł. Wykonanie :305.260,46zł. 
Projektant : Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego ?d/6, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Projektant /Wykonawca: Firma ELSTER Jerzy Jabłoński 
Wykonawca : Przedsiębiorstwo wielobranżowe "DROMAX" s.c. Zdzisław Dubrownik, 
Mateusz Dubrownik, ui.Walczaka 106, 66-400 Gorzów Wlkp. 

W ramach budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Dobrej: 
W l półroczu nie zostały poniesione żadne koszty. Budowa sygnalizacji świetlnej na 
ul. Dobrej została zlecona w l półroczu firmie ELSTER Jerzy Jabłoński w trybie 
zaprojektuj i wybuduj. Koszt projektu i budowy (66 420,00 zł) zostanie rozliczony w li 
półroczu. W ramach zadania zostanie wykonana sygnalizacja świetlna wzbudzana na 
przejściu dla pieszych przy ul. Dobrej (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 12). 
Zadanie finansowane z środków własnych. 
Roboty zakończone i odebrane 

Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic 
Paderewskiego i Narutowicza. 
Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej ul. Paderewskiego 
z drogą gminną ul. Narutowicza. W ramach zadania wykonano wyniesioną tarczę 
skrzyżowania i wyznaczono na jej powierzchni przejścia dla pieszych. Skrzyżowanie 
zostało oznakowane odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym. W ramach 
zadania została wykonana przebudowa urządzeń odwadniania jezdni tak, aby 
wykluczyć powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem zwalniającym. 
Wybudowanie wyniesionego skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Paderewskiego 
w rejonie Miasteczka Ruchu Drogowego i Szkoły Podstawowej nr 13 w miejsce 
"tradycyjnych" przejść dla pieszych ma się przyczynić do zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu, w szczególności dzieci przechodzących przez jezdnię. 
Roboty zakończone i odebrane. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.- 11 ETAP WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ ULICY CICHOŃSKIEGO . 
Budżet :4.152.820,00zł. Wykonanie : 3. 794.409,22zł. 

Projektant: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa lnterPROJEKT Sp. z o.o., 
ul. Podmiejska 21A, 66-400 GorzówWikp. 
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 

Z uwagi na zaistnienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego, a dotyczących m.in. konieczności usunięcia licznych kolizji 
z sieciami ENEA, gazociągiem, sieciami teletechnicznymi, ciepłociągiem oraz 
występowaniem szczątków ludzkich, niskich temperatur i decyzji Nadzoru 
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Inwestorskiego zakazującej prowadzenie robót w okresie mrozów, skutkujących 
niewykonaniem przez Wykonawcę zakresu robót przewidzianych w ramach w/w 
zadań, Miasto podpisało aneks przedłużający termin realizacji przedsięwzięcia 

do dnia 2 maja 2017r. 
Z uwagi na problemy finansowe wykonawcy robót w dniu 8 czerwca Miasto zgodziło 
się na zmianę lidera z T AU MER Sp. z o. o. na Zakład Sieci i Zasilania. 
W czerwcu na ul. Warszawskiej rozpoczęto układanie chodników, ułożono 
nawierzchnię asfaltową, a na ul. Walczaka-Jagiełły wykonano rondo turbinowe, co 
umożliwiło zmianę organizacji ruchu i rozpoczęcie robót związanych z połączeniem 
torowiska ul. Warszawskiej z torowiskiem na ul. Sikorskiego oraz rozpoczęcie 
przebudowy ulicy Cichońskiego. 
Planowane zakończenie robót- 30.09.2017r. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6057 
SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. 
Budżet: 1.271.225,00zł. Wykonanie :43.571,50zł. 
Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "F AWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Projektant : AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk S.j., ul. Sulechowska 8, 
65-119 Zielona Góra 

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową ścieżki w ul. 
Zwirowej od skrzyżowania ulicy Roosevelta z ulicą Zwirową do skrzyżowania ulic 
Zwirowej i Błotnej. W ramach zadania planuje się wykonanie około 4 km ścieżek 
rowerowych w różnych częściach Miasta. 
Miasto w l półroczu podpisało umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno
Użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych oraz modernizację istniejących 
infrastruktury rowerowej w : ul. Czartoryskiego, ul. Dekerta, w ciągu ul. Myślibarskiej 
na odcinku od ronda Szczecińskiego do skrzyżowania z ul. Sportową, w ciągu Al. 
Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Sportową , Marcinkowskiego i Myślibarską 
do ul. Zelaznej oraz w ciągu ul. Piłsudskiego postronnie Parku Kopernika, na odcinku 
od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. 
Walczaka. W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na w/w ścieżki rowerowe. Przewidywana 
wysokość dofinansowania wyniesie 85% całości inwestycji. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6059 
SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. 
Budżet: 224.334,00zł. Wykonanie :25.042,78zł. 
Projektant : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL "Filip Walczak, ul. 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 
Projektant: AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk S.j., ul. Sulechowska 8, 
65-119 Zielona Góra 

Dział 600, rozdział 60095 § 6057 
SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM- ETAP 11. 
Budżet: 237.920,00zł. Wykonanie :237.632,80zł. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6059 
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SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM- ETAP 11. 
Budżet : 313.1 03,00zł. Wykonanie :76.847,01 zł. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ SCHODÓW PRZY UL. 
REYMONTA. 
Budżet: 270.000zł. Wykonanie :10.824,00zł. 
Projektant : Forma Pracownia Projektowa S.C. W. Formanowska, R. Formanawski , 
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa 

Po odbiorze dokumentacji zostały przeprowadzone dwa przetargi nieograniczone w 
celu wyłonienia wykonawcy robót. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta 
przetargi zostały unieważnione. Aktualnie trwają czynności mające na celu 
znalezienie wykonawcy w styczniu ogłoszono (trzeci) przetarg nieograniczony. 
Planowany termin wykonania robót został przeniesiony- czerwiec 2018 r. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PRZEBUDOWA l BUDOWA SCHODÓW ORAZ REMONT CHODNIKA UL. 
MATEJKI l FREDRY. 
Budżet: 250.000zł. Wykonanie :9.348,00 zł. 
Projektant : Pracownia Projektowa FORMA s.c. W. Formanowska, R. Formanowski, 
Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa 

Po odbiorze dokumentacji zostały przeprowadzone dwa przetargi nieograniczone w 
celu wyłonienia wykonawcy robót. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta 
przetargi zostały unieważnione. Aktualnie trwają czynności mające na celu 
znalezienie wykonawcy w styczniu przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą w 
procedurze tzw. " z wolnej ręki". Planowany termin wykonania robót został 
przeniesiony- czerwiec 2018 r. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6050 
PRZEBUDOWA ULIC: BRACKA, SIELSKA, MORELOWA, KLONOWA l LIPOWA 
- ETAP l. 
Budżet : 899.61 O,OOzł. 
Projektant: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Kobylogórska 16 A , 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wykonanie :868.091,49 zł. 
"FAWAL "Filip Walczak, ul. 

Nadzór inwestorski : 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. 
Wykonawca: Maidrabud Sp. z o.o., Sp. k., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz 

Poniesiono wydatki w l półroczu 2017r. dotyczyły zapłaty za wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja opracowana w 2015 roku wymagała 
modyfikacji. W 11 półroczu 2017 planuje się wykonanie przebudowy odcinka ul. 
Lipowej obejmującą wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni, chodników wraz z 
miejscami postojowymi, wykonanie sieci wodociągowej w zakresie przebudowy wraz 
z przepięciami sieci. Ponadto planuje się wykonanie oświetlenia typu LED oraz 
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kanalizacji deszczowej. Na terenach nieutwardzonych planowane jest wykonanie 
humusawania wraz z obsianiem trawą. 

Dział 600, rozdział 60095 § 6059 
Budżet : 63,00zł. 
Dział 600, rozdział 60095 § 6057 
Budżet : 357,00zł. 
SZLAK STOLIC EV2/R1 

Wykonanie :0,00 zł. 

Wykonanie :0,00 zł. 

W l półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Na początku roku złożono wniosek o 
dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia -
Polska 2014 - 2020. Miasto Gorzów realizować będzie projekt w partnerstwie z 
niemieckim Powiatem Marchijsko-Odrzańskim, Gminą Hoppegarten, Gminą 

Letschin, Gminą Zechin i Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschinb e. V. 

Niniejszy projekt dostał pozytywną ocenę komitetu monitorującego i jest 
zakwalifikowany do dofinansowana . W ramach inwestycji planuje się wykonanie 
ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. o długości 712,71 m 
od ul. Cichońskiego z włączeniem w ul. Teatralną. Inwestycja obejmuje 
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty i wykonanie trasy rowerowej oraz 
traktu spacerowego z miejscami odpoczynku oraz parkingiem dla rowerów. W roku 
2017 planowany jest wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj i realizacja 
w ramach zawartej umowy dokumentacji projektowej. Roboty budowlane oraz 
działania informacyjno-promocyjne realizowane będą od 11 kwartału roku 2018. 

Dział 710, rozdział 71035 § 6050 
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO. 
Budżet :198.655,00zł. Wykonanie: 197.834,40zł. 

W l półroczy nie poniesiono żadnych wydatków. Ogłoszone zostało pastepowanie na 
wykonanie nasadzeń zastępczych za dokonaną wycinkę drzew w ramach rozbudowy 
cmentarza komunalnego. Planowane wykonanie nasadzeń- wrzesień 2017. 

Dział 750, rozdział 75023 § 6050 
MODERNIZACJA BUDYNKU POD URZĄD MIASTA PRZY UL. OBOTRYCKIEJ. 
Budżet :1.233.7 41 ,OOzł. Wykonanie: 1.232.562,00zł. 
Projektant : ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, ul. 
Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań 

Poniesione wydatki w l półroczu dotyczyły zapłaty za wykonanie map do celów 
projektowych z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia terenu oraz wytyczeniem 
obiektów z określeniem rzędnych poszczególnych kondygnacji oraz 
charakterystycznych elementów elewacji. Aktualnie trwają prace projektowe. W roku 
2017 planowane jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz 
kontynuacja prac nad projektem wykonawczym. 

Dział 750, rozdział 75095 § 6050 
MODERNIZACJA NOWO NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI. 
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Budżet:4.000.000,00zł. Wykonanie:402.484,24zł. 

Projektant Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ARCHIPRO" Paulina 
Kraszewska, ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn 

"Modernizacja nowo nabytych nieruchomości" - modernizacja biurowca przy ul. 
Wełniany Rynek 18. Opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa 
w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz wyposażenia wnętrz wraz z 
niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, niezbędna do realizacji robót 
budowlanych i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Oczekujemy na wydanie Decyzji pozwolenia 
na budowę. Przygotowywana jest procedura na wyłonienie Nadzoru Inwestorskiego 
i Wykonawcy Robót. 
"Modernizacja nowo nabytych nieruchomości" - nowa siedziba dla MOS i MCK przy 
ul. Wełniany Rynek 18.0głoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na 
opracowanie koncepcji przy założeniu, że podmiot wygrywający konkurs dostanie do 
wykonania PFU w ramach zamówienia z wolnej ręki. 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec lipca tego roku, natomiast 
wykonanie PFU do końca października. Planowane jest złożenie wniosku o 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). w listopadzie 2017 roku .. 

Dział 801, rozdział 80104 § 6050 
BUDOWA PRZEDSZKOLA NA OSIEDLU EUROPEJSKIM WRAZ Z BOISKIEM l 
PLACEM ZABAW. 
Budżet :38.622,00zł. Wykonanie: 38.622,00 zł. 
Wykonawca : Q4 DEKTON Pracownia Architektoniczna Marzena Jaroszek 
ul. Królewicza Kazimierza 2i/3 71-552 Szczecin 

W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania 
została podpisana umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
budowy przedszkola miejskiego na os. Europejskim. W budynku przedszkola 
przewidziane jest od 6 do 8 oddziałów po 25 dzieci. Przy każdej Sali zajęć 

przewidziano toalety dla dzieci oraz zaplecza na pomoc i leżaki. Sala gimnastyczna 
100-120m2 z pomieszczeniem na sprzęt sportowy oraz toaletą oraz sala zabaw i 
szatnie. Ponadto część administracyjna obejmująca gabinet dyrektora, gabinet 
kierownika gospodarczego, gabinet księgowej, archiwum, gabinet metodyczny, 
gabinet specjalistów (logopeda, pedagog) oraz kuchnia wraz z zapleczem. Oprócz 
samego budynku przedszkola planowane jest zagospodarowanie terenu wokół 
przedszkola, plac zabaw z możliwością wydzielenia części dla dzieci młodszych wraz 
z obiektami małej architektury. Termin zakończenia dokumentacji 31 sierpnia 2017r., 
realizacja inwestycji przewidziana jest na 2018r. 

Dział 801, rozdział 80130 § 6057 
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. 
Budżet :274.430,00zł. 

Projektant: Portal - PP spółka z o.o., s.k., 
Szczecin 
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Wykonanie: 274.430,00 zł. 
ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 



Dział 801, rozdział 80130 § 6059 
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. 
Budżet :700.000,00zł. 

Projektant: Portal - PP spółka z o.o., s.k., 
Szczecin 

Wykonanie: 566.196,40 zł. 
ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, 70-300 

W l półroczy poniesione wydatki dotyczyły zapłatę za opracowanie Studium 
Wykonalności, dokumentację projektową w zakresie wykonania inwentaryzacji 
obiektów istniejących w tym uzbrojenia terenu wraz z oceną stanu technicznego. 
Projektanci wykonali dwa warianty koncepcji wstępnych zagospodarowania terenu 
wraz z wstępnym szacunkiem kosztów oraz za wydrukowanie 50 egzemplarzy 
folderu informacyjnego CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ l BIZNESU W 
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji 
technicznej, pozwalającej 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. Na koniec lipca 2017 przewidziane jest złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji 
robót budowlanych i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy robót 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, planowane jest na koniec 2017 
roku. 
19 czerwca 2017 roku zawarto Umowę o dofinansowaniu inwestycji w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 . 
Przygotowywana jest procedura na wyłonienie Nadzoru Inwestorskiego - Inżyniera 
Kontraktu. 

Dział 801, rozdział 80132 § 6050 
SZKOŁY MUZYCZNE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ. 
Budżet :203.807,00zł. Wykonanie: 201.347,00 zł. 
Projektant: Krzysztof Grzegorzewski, ul. Nadbrzeżna 17/86; 66-400 Gorzów Wlkp. 

Poniesione wydatki w l półroczu 2017r. dotyczyły: 
- 148 215,00 zł- dotyczył zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej 
- 4 670,00 zł- dotyczył zapłaty za wykonanie audytu energetycznego 
- 48 462,00 zł- dotyczył zapłaty za wykonanie studium wykonalności wraz z 
informacja do wniosku. 
W zakresie dokumentacji projektowej wykonano koncepcję, inwentaryzację oraz 
projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę, projekt 
zagospodarowania terenu na potrzeby Szkół Artystycznych przy ulicach 
Warszawskiej, Szkolnej, Teatralnej w Gorzowie Wlkp. 
W dniu 04-05-2017r. Miasto złożono w niosek o dofinansowanie w ramach VIII Osi 
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w konkursie Działania 
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, 11 typ projektu -
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Infrastruktura niezabytkowa. Projekt przekroczył minimalny próg punktowy, 
umieszczony na liście rezerwowej rankingu, ale z powodu braku środków wniosek 
nie został przeznaczony do dofinansowania. Wysłano protest w tej sprawie. Pismem 
z dn. 09.02.2018 protest pozostawiono bez rozpatrzenia, z powodu rozdysponowania 
wszystkich środków w danym działaniu. 

Dział 801, rozdział 80195 § 6050 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM. 
Budżet : 52.644,00zł. Wykonanie: 50.644,00zł. 
Wykonawca : NEGAWAT Janusz Szymczyk s.c., Osiedle Bermudy 32, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

Wydatki poniesione w l półroczu 2017r. dotyczyły opracowania audytów 
energetycznych i audytów oświetleniowych planowanego do współfinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Opracowane audyty dotyczą budynku Zespołu Szkół 
Budowlanych i Samochodowych przy ul. Okrzei oraz budynku internatu. Aktualnie 
zlecone zostały prace projektowe dotyczące termomodernizacji w/w obiektów w 
oparciu o wykonane audyty efektywności energetycznej. Planowane jest złożenie 
kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). w grudniu 
2017 roku .. 

Dział 801, rozdział 80195 § 6057 
Dział 801, rozdział 80195 § 6059 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW 
GORZOWIE WLKP. 
Budżet 6057: 5 837 291,00 zł. 
Budżet: 6059 1 038 924,00 zł 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 

Wykonanie 6057 3.353.583,77zł. 
Wykonanie6059: 652.719,95 zł. 

Projektant : SOLARSYTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut E., ul. Słowackiego 42, 
32-400 Myślenice 
Nadzór Inwestorski: Komplet lnwest Sp. z o.o. Sp. k., al. 11-ego Listopada 91K, 66-
400 Gorzów Wlkp. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane "ELBEST" Eliza Borek, UL. Miernicza 20, 
66-400 Gorzów Wlkp._ 

Wydatki w l połowie 2017 r. pon1es1one zostały w ramach promocji projektu. 
Wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe przy Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz 
przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w związku z otrzymanym 
dofinansowaniem w wysokości 85 % w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna dla 
Działania 3.2. Efektywność energetyczna, realizowane w ramach l wniosku o 
dofinansowanie złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 
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W styczniu b.r. złożony został 11 wniosek o dofinansowanie obiektów oświatowych 
w ramach powyższego działania na dofinansowanie Zespołu Szkół nr 13 przy 
ul. Szwoleżerów oraz IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kosynierów Gdyńskich, 
który uzyskał pozytywną ocenę i podpisana została umowa o dofinansowanie. 
W maju rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór Wykonawcy robót 
termomodernizacyjnych na ZS 13. Do końca bieżącego roku planowane jest 
wykonanie: dacieplenia ścian w ok. 60 %, dacieplenia stropodachu wentylowanego w 
60 %, dacieplenia stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną w 100 %, wymiany 
stolarki okiennej w 60 %, wymiany stolarki drzwiowej w 100 %, robót instalacyjnych 
w branżach sanitarnej i elektrycznej w ok. 50 %. 
Pozostałe prace planowane są do zakończenia do czerwca 2018 roku. 
Termomodernizacja IV LO realizowana będzie również w roku 2018, w ramach której 
planowana jest m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian w 
gruncie i ścian łącznika, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana istniejącej 
instalacji c.o., montaż madulu węzła cieplnego c.w.u., montaż wentylacji w sali 
gimnastycznej - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne typu LED. Ponad to wykonany zostanie remont dachu, renowacja 
ścian oraz renowacja drzwi wejściowych zgodnie z zaleceniami programu 
konserwatorskiego. 

Dział 852 rozdział 85203 § 6050 
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. 
WALCZAKA W GORZOWIE WLKP. 
Budżet: 362.822,00 zł Wykonanie: 11.255,00 zł 

W l półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie powołane Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta w dniu 16-06-2017r. Przygotowywany jest Wniosek o 
dofinansowanie. Termin złożenia wniosku 30 czerwca 2017 r. 

Dział 855, rozdział 85505 § 6057 
Dział 855, rozdział 85505 § 6059 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW 
GORZOWIE WLKP. 
Budżet 6057: 617.498,00 zł 
Budżet 6059: 162.219,00 zł 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 

Wykonanie 6057: 597.707,24zł. 
Wykonanie 6059: 158.920,96 zł. 

Projektant: Pracownia projektowa "ALFA", ul. Dowbora-Muśnickiego 21, Gorzów 
Wlkp. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane "ELBEST" Eliza Borek, UL. Miernicza 20, 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Nadzór inwestorski : Komplet lnwest Sp. z o.o., Sp. K., ul. Mieszka l 39, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

Wydatki w l połowie 2017 r. pomes1one zostały w ramach promocji projektu. 
Wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe przy Żłobku Miejskim nr 3 w związku 
z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 85 % w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka 
niskoemisyjna dla Działania 3.2. Efektywność energetyczna. W maju, w 
postępowaniu przetargowym wybrany został Wykonawca robót budowlanych na 
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wykonanie termomodernizacji obiektu Żłobka Miejskiego nr 3. Obiekt ten uzyskał 
dofinansowanie w ramach l wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Obiekt realizowany jest 
w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 
Prace projektowe zostały zakończone, aktualnie trwają prace budowlane. 

Dział 855, rozdział 85505 § 6050 
BUDOWA ŻŁOBKA NA UL. MACZKA PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 17. 
Budżet: 267.335,00zł. Wykonanie: 267.334,48zł. 
Projektant: Krzysztof Grzegorzewski , ul. Jana Pawła li 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 

Poniesione wydatki w 2017 roku dotyczyły zapłaty za wykonanie montażu instalacji 
alarmowej oraz podłączenia budynku Żłobka do sieci Multimedia Polska S.A. w celu 
odbioru sygnału TV , Internetu i telefon. Wydatek dotyczył także końcowych 
rozliczeń z głównym wykonawcą na kwotę 143.798,05zł. oraz za pełnienie nadzoru 
inwestorskiego ( 37.121 ,40zł.) i nadzoru autorskiego (615,00zł.) , pozostałe koszty 
dotyczyły opłat za energię oraz energii cieplnej. Nowo wybudowany żłobek posiada 
4 oddziały, oddziały podzielone są na sale zabaw i sale na odpoczynek. Budynek 
został w pełni wyposażony 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. 
W ramach zadnia wykonano na podstawie odrębnej umowy balustrady szklane wokół 
tarasów żłobka. 

Dział 900, rozdział 90001 § 6050 
BUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z REJONU 
ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA GORZOWA WLKP. 
Budżet:: 1.171.105,00 zł. Wykonanie: 1.160.423,50zł. 
Projektant : Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Edward Skupień, ul. Fabryczna 
71, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Inżynier Kontraktu : Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO- INWEST S.A., ul. 
Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 
Wykonawca 
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 było 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. W bieżącym roku zrealizowana 
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została ostatnia płatność za realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu. Ponadto dokonano płatności za wbudowanie urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Przygotowane zostało 

porozumienie pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a INNEKO Sp. z o. o. dotyczące 
uiszczania opłat za wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 154 w obrębie 7 na 
której zlokalizowana jest droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego. Udzielone 
zostało pozwolenie na użytkowanie zbiornika retencyjnego wód deszczowych, 
rurociągu drenażowego, rurociągu odpływowego wraz z komorą pomiarową i 
połączeniową oraz zasilaniem elektrycznym komory pomiarowej. Złożony został 

wniosek udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogi dojazdowej do zbiornika 
retencyjnego. Wszczęte zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację nasadzeń zastępczych, do których wykonania Miasto zostało 

zobowiązane w decyzjach zezwalających na wycinkę drzew związaną z realizacją 
inwestycji. Ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy nasadzeń 
zastępczych. Realizacja nasadzeń planowana jest w III kw. br. 

Dział 900, rozdział 90001 § 6057 
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA GORZÓW 
WLKP.- ETAP l 
Budżet: : 561.000,00zł. Wykonanie: 537.063,01 zł. 
Dział 900, rozdział 90001 § 6059 
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA GORZÓW 
WLKP .- ETAP l 
Budżet: : 396.441 ,OOzł. Wykonanie: 308.094,74zł 

Projektant :ESKO- CONSULTING Sp. z o.o., ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
zlewnia ul. Żwirowej 
Projektant: E. Corax Sp. z o.o, 65-138 Zielona Góra; ul. Lotników 1 -zlewnia ul. 
Słowiańskiej i Szmaragdowej 
Projektant: SWEGOCONSULTING Sp. z o. o., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
zlewnia ul. Olimpijskiej 

Poniesione wydatki w l połowie 2017 roku związane były z dokonaniem płatności za 
wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
"Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. -etap l" 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 11 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 
Wniosek o przedmiotowe dofinansowanie został złożony w marcu br. 

Projekt obejmuje realizację odwodnienia w następujących zlewniach: 
-zlewni ul. Żwirowej, 
-zlewni ul. Słowiańskiej- zlewnia WK-22, 
- zlewni ul. Szmaragdowej -zlewnia WS-1, 
-zlewni ul. Olimpijskiej- zlewnia WW-17. 

Zlewnia ul. żwirowej 
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W ramach poniesionych wydatków dot. zlewni ul. Żwirowej dokonano zapłaty za 
opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia na realizację systemu odwodnienia 
rejonu ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. wraz z uzyskaniem decyzji umarzającej 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie wód 
opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap 1." realizowanego w pasach 
drogowych ulic: Żwirowa, Owocowa, Granitowa, Bazaltowa Świerkowa, Zagłoby, 
Komeńskiego i Słowiańska. 
Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji 
do realizacji budowy zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowy zbiornika retencyjnego 
ZR2, przebudowy rowów R1, R2, R3, R4 i R5 oraz budowy kanałów deszczowych 
w ul. Komeńskiego oraz Owocowej na terenie zlewni nr 8. Opracowano również 
program funkcjonalno- użytkowy na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 
Bazaltowej, Świerkowej oraz częściowo w ul. Owocowej i Żwirowej. W ramach 
opracowania dokumentacji wykonany został model hydrodynamiczny. 
Zlewnia ul. Słowiańskiej 
Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnych 
decyzji pozwoleń na budowę na: 

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika 
retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i 
gromadzenia wód opadowych, 
- rozbudowę, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z układem 
podczyszczania wód opadowych 

Wykonano kalibrację modelu hydrodynamicznego. 
Zlewnia ul. Szmaragdowej 

Uzyskano pozwolenie na budowę. 
Zlewnia ul. Olimpijskiej 
W ramach realizacji dokumentacji wykonano: 

- kosztorys wstępny, 
- koncepcję, 
- model hydrodynamiczny wraz z kalibracją, 
- projekt budowlany renowacji kolektorów w ul. Olimpijskiej, Al. 11 Listopada, 
Słonecznej - dokonano skutecznego zgłoszenia do organów administracji 
budowlanej, 
- program funkcjonalno-użytkowy na budowę zbiorników retencyjnych oraz 
systemów wykorzystania wody opadowej i układów podczyszczania. 

Opracowano studium wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego dla 
projektu "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. -
etap l" planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Po przeprowadzeniu oceny formalnej projekt 
"Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap l" 
uzyskał 51 pkt., co stanowi 82% maksymalnej ich liczby możliwej do otrzymania. 
Obecnie projekt jest na etapie oceny merytorycznej. W przypadku uzyskania 
dofinansowania w li połowie br. planowane jest zlecenie projektów wykonawczych na 
realizację systemu odwodnienia w zlewni ul. Słowiańskiej oraz części zlewni ul. 
Żwirowej. 

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 
BUDOWA KŁADKl DLA PIESZYCH PRZY WIADUKCIE KOLEJOWYM. 
Budżet: 14.500,00zł. Wykonanie:14.500,00zł. 
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W pierwszym półroczy br. nie poniesiono żadnych wydatków. Z uwagi na fakt, że 
Wojewoda Lubuski uznał, że roboty związane z odtworzeniem kładki na moście 
kolejowym należy zakwalifikować jako budowę kładki, a co za tym idzie zapewnić 
m.in. dostęp dla osób niepełnosprawnych nastąpiła konieczność wprowadzenia 
zmian we wcześniej przygotowanej dokumentacji (doprojektowanie ramp dla osób 
niepełnosprawnych) oraz rozpoczęcie uzyskiwania właściwych zezwoleń dla 
przedmiotowej inwestycji. Projektant uzyskał decyzję środowiskową 1 O marca 2017r. 
wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu w/w 
decyzji wystąpił zgodnie z kompetencjami do Wojewody Lubuskiego oraz Prezydenta 
Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w obydwu przypadkach został 
wezwany o dostarczenie zgody od Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej na 
usytuowanie ramp dla osób niepełnosprawnych w międzywalu (teren zagrożony), do 
czasu uzupełnienia wniosku o powyższą zgodę organy zawiesiły postępowanie 
administracyjne. Dostarczenie w/w zgody umożliwi podjęcie zawieszonych 
postępowań. Po uzyskaniu decyzji o warunkach projektant wystąpi do Wojewody 
Lubuskiego o wydanie pozwolenia na budowę. 

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 
ZAGOSPODAROWANI TERENU PRZY ULICY DUNIKOWSKIEGO. 
Budżet : 240.000zł. Wykonanie:235.020,41zł. 
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. 
Wykonawca: 
Poniesione wydatki dotyczyły zapłatę za wykonaną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz decyzji i uzgodnień w 2016 r. 
W dokumentacji Projektant uwzględnił w szczególności: układ ciągów 
komunikacyjnych, ogrodzenie terenu placu zabaw, wykonanie części zabawowej dla 
dzieci, wykonanie zjazdu linowego oraz wyposażenie terenu w ławki, kosze. W 
październiku 2017 r. został ogłoszony przetarg na wybór Wykonawcy. 
12 października 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Leszek Kułak 
Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu z siedzibą przy ul. Lawendowej 1, 
66-440 Skwierzyna na kwotę: 227.271,41 zł brutto. Plac budowy został przekazany 
17 października 2017 r. Zadanie zakończono 15 grudnia 2017 r. 

Dział 900, rozdział 90095 § 6057 
Dział 900, rozdział 90095 § 6059 
Dział 900, rozdział 90095 § 6059BP 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIASTA GORZOWA 
WLKP. WZDŁUZ RZEKI KtODAWKI POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZO
ROWEROWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM WYBRANYCH PODWÓREK. 
Budżet 6057: 530.000,00zł. Wykonanie:167.332,10zł. 
Budżet 6059: 530.000,00zł. Wykonanie:69.919,23zł 
Budżet 6059BP: 71.749,00zł. Wykonanie:22.310,95zł 
Projektant: Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Spółka Jawna, ul. Sulechowska 
8, 65-119 Zielona Góra 
Projektant : EKO-MEW ul. Łokietka 32-34 , 66-400 Gorzów Wlk. 

24 



Poniesiono wydatki w l półroczu 2017 roku dotyczyły zapłaty za wykonanie koncepcji 
programowo przestrzennej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki 
Kładawki na odcinku od północnej granicy miasta do miejsca gdzie uchodzi ona do 
rzeki Warty, tj. 6 214,04 m wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapłaty za 
wykonanie koncepcji poprawy dostępności miejskiej przestrzeni publicznej poprzez 
zagospodarowanie terenu z elementami infrastruktury użytkowej wspomagającej 
funkcje miejskie znajdującego się skweru przy skrzyżowaniu ul. Grabary i 
Sikorskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno
Użytkowego, Opinii geotechnicznej oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla 
budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kładawki wraz z zagospodarowaniem 
terenu na odcinkach od rzeki Warty do ul. Mickiewicza, tj. na odcinku ok. 2000m. W 
ramach udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora ZGM, zlecone i wykonane 
zostały w imieniu Miasta umowy na dokumentacje projektowanie zagospodarowania 
dwóch podwórek zlokalizowanych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy Kłodawce. 
W drugim półroczu planowane jest podpisanie umowy na nadzór inwestorski nad 
realizacja tych podwórek oraz na nadzór inwestorski nad ścieżką. Planowane jest z 
złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Rozwój obszarów 
zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp. W ramach wydatkowanych środków 

wykonane zostało również Studium Wykonalności na realizację powyższego 
przedsięwzięcia. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie we wrześniu b. r. ogłoszony 
również zostanie przetarg na Wykonawcę Robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 
w oparciu o wykonany program funkcjonalno-użytkowy dla ciągu pieszo -
rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz na wykonanie 
zagospodarowania dwóch podwórek w systemie "wybuduj" w oparciu o wykonaną 
dokumentację. W ramach prac budowlanych na podwórkach planowane jest: 
- przebudowa terenu bezpośrednio przylegającego do rzeki Kłodawki, 
-remont istniejącego muru oporowego i ogrodzenia przy działkach nr 1678 i 1679 
-przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1386/5- zjazdu z ul. Drzymały 
-wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu podwórek 
-budowa elementów małej architektury, m.in. ławki, siedziska, donice, stojak na 
rowery, lampy oświetleniowe, 
-budowa linii zasilającej lampy oświetleniowe 
-montaż tablic informacyjno-edukacyjnych 
-budowę altan śmietnikowych 
Planowane rozpoczęcie robót- październik 2017 
W ramach ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kładawki planowane jest: 
- wykonanie projektu oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kładawki 
na odcinku od rz. Warty do ul. Mickiewicza 
- zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Kładawki poprzez budowę małej 
architektury. Zagospodarowane tereny ulokowane są w następujących miejscach: 
* teren nr 1- Plac rowerowy- skwer przy skrzyżowaniu ul. Garbary i Składowa 
*teren nr 2- Skwer przy ul. Garbary i Sikorskiego 
* teren nr 3- Podwórko za Pałacem Biskupim 
*teren nr 4- scena plenerowa przy ul. Borowskiego 
*teren nr 5 - teren rekreacji pomiędzy ul. Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, 

Borowskiego (Łąka Harcerska, plac zabaw, siłownia) 
*teren nr 6- plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego 
* teren nr 7 -Piac przy ul. Strzeleckiej 
- budowa pięciu kładek dla pieszych nad rzeką Kładawką 
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- budowa oświetlenia parkowego 

W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych w celu uzyskania 
prawomocnych decyzji administracyjnych. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 
11 kwartale roku 2018. 

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 
Dział 900, rozdział 90095 § 6057 
Dział 900, rozdział 90095 § 6059 

ZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH ETAP l. 
Budżet 6050: 89.540zł. Wykonanie:84.798,48zł. 

Budżet 6057: 195.890zł. Wykonanie:184.530,75zł. 

Budżet 6059 : 34.570zł. Wykonanie:32.564,25zł. 
Projektant: ESKO-CONSUL TING Sp. z o.o., ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław 

W pierwszym półroczu 2017 r. zostały poniesione wydatki na podział działek zlecony 
przez Wydział Geodezji i Katastru. W maju br. podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych -wykonanie dokumentacji 
budowy sieci uzbrojenia na terenie inwestycyjnym przy ul. Walczaka, ul. Dobrej oraz 
ul. Łukasińskiego realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zbrojenie 
terenów inwestycyjnych". Zlecone zostało wykonanie Studium Wykonalności w celu 
aplikowania o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020- ZIT Gorzów Wlkp. W czerwcu 2017 roku 
złożony został wniosek o dofinansowanie na dofinansowanie wykonania zbrojenia 
planowanych do sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Dobrej i ul. Walczaka. W 
ramach robót budowlanych przy ul. Dobrej planowana jest budowa: 
- sieci wodociągowej rozdzielczej Dn/OD 225, 160, 110 i 80 (podejścia do 

hydrantów) o łącznej długości ok. 21 04 m, 

- sieci kanalizacji sanitarnej 0200, 250 i 315 o długości ok. 2711 m oraz 
rurociągiem tłocznym D N/OD 11 O PE o dług. ok. 253 m i pompownią ścieków 
sanitarnych o wyd. 5 1/s. 

- sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN 315 o łącznej długości ok. 
1615 m 

- sieci kanalizacji kablowej, 
- drogi wewnętrzne, w tym: 

o projektowanych jezdni o szer. 7 m ok. 10.590m2 

o projektowanych chodników ok. 2.875m2 

- oświetlenie drogi 
W ramach robót przy ul. Walczaka planowana jest budowa: 
- sieci wodociągowej rozdzielczej D n/OD 160, 11 O i 80 (podejścia do hydrantów) o 

łącznej długości 1003 m, 
- sieci kanalizacji sanitarnej 0200 o długości 600,5m 
- sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN 300 do DN 500 o łącznej 

długości 601 m wraz z następującymi obiektami: 
o zblokowanym separatorem ropopochodnych i piaskownikiem z by

passem, 
o zbiornikami retencyjnymi o poj. 75m3 każdy- łącznie 2 szt., 
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o pompownią ścieków deszczowych o wyd. 201/s. 
- sieci kanalizacji kablowej 
- pasa technicznego - utwardzenie terenu o nawierzchni o nawierzchni naturalnej 

stabilizowanej mechanicznie wzdłuż sieci o szer. 3 m. 

Rozpoczęcie robót przy ul. Dobrej planowane jest w roku 2018 natomiast przy ul. 
Walczaka w roku 2019. 

Dział 921, rozdział 92109 § 6050 
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ WILIJ JAEHNEGO WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 
Budżet: 26.500zł. Wykonanie : 20.350,00zł. 
Projektant: Biuro Projektów- Pracownia Autorska "DOM" Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka, 
66-400 Gorzów Wlkp. 

W l półroczu 2017 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1.900zł. za wykonanie 
audytu efektywności energetycznej dla obiektu oraz wykonanie koncepcji 
zagospodarowania obiektu wraz z aranżacją wnętrz. 

Dział 921, rozdział 92109 § 6050 
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ WILli JAEHNEGO W CELU UTWORZENIA 
BIBLIOTEKI MULTIMEDIALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. 
Budżet: 44.157,00zł. Wykonanie: 44.157,00zł 
Projektant: Progress Consulting Sp. z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław 

Poniesione wydatki w l półroczu dotyczyły zapłatę za opracowanie Studium 
Wykonalności wraz z informacją do wniosku aplikacyjnego dla projektu, planowanego 
do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury. W dniu 4.05.2017r. Miasto złożyło wniosek o 
dofinansowanie zadania w celu rozwoju zasobów kultury w obszarze tematycznym 
dotyczącym rozwój czytelnictwa w mieście Gorzów Wlkp. poprzez przebudowę 
zabytkowej Wilii Jaehnego , modernizację obiektów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gorzowie Wlkp. oraz zakup trwałego wyposażenia na cele działalności kulturalnej. 
Projekt zakłada : prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. 
Wniosek przeszedł ocenę formalną i aktualnie trwa ocena merytoryczna. 

Dział 926, rozdział 92601 § 6050 
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY UL MYŚLIBORSKI EJ. 
Budżet: 313.000,00zł. Wykonanie: 161.895,49zł. 
Projektant : MD Polska ul. Sebastiana Klonowica 23/11 71-247 Szczecin 

Poniesione wydatki w pierwszej połowie 2017r. dotyczyły zapłaty za wykonanie 
dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji na wycinkę drzew oraz 
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wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z pełnieniem nadzoru przyrodniczego w 
trakcie jej realizacji. 
Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- Edycja 2017 Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę oraz roboty budowlane 
polegające na: budowie dwóch boisk treningowych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej i naturalnej, budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym, budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej do 
istniejącego boiska, budowie instalacji nawadniania automatycznego płyty boiska 
zasilanej z projektowanego zbiornika wód deszczowych, budowie instalacji 
odwadniania bez odprowadzania wód deszczowych do sieci, budowie instalacji 
oświetlenia boiska, kompensacji mocy biernej indukcyjnej, usunięciu kolizji z siecią 
energetyczną, wykonaniu, zamocowaniu i utrzymywaniu tablicy informacyjnej, 
wykonaniu nasadzeń zastępczych. Ogłoszone zostało postępowanie na wybór 
Wykonawcy robót i wybór Nadzoru Inwestorskiego. Planowany termin zakończenia 
robót budowlanych 31-08-2018r. 

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 
MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO- STADION LEKKOATLETYCZNY 
PRZY UL KRASIŃSKIEGO. 
Budżet: 254.694,00zł. Wykonanie : 144,00zł. 
Projektant: MO Projekt ze Szczecina. 
Poniesione wydatki w pierwszej połowie 2017r. dotyczyły: zapłaty za kserokopie 
dokumentacji projektowej oraz wydruku Projektu Zagospodarowania Terenu. Miasto 
podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego na Modernizację obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. 
Krasińskiego. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i aktualnie przygotowywany jest raport o oddziaływaniu inwestycji 
na środowisko oraz realizowane są prace projektowe. Zadanie wpisane zostało do 
Planu Wieloletniego do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki jako budowa stadionu lekkoatletycznego III kategorii 
Zakres inwestycji będzie obejmował budowę płyty stadionu wraz z wyposażeniem 
zawierającej: 

-bieżnie okrężną 8 torową długości 400m, 
-dwuścieżkową, dwustronną skocznię do skoku w dal i trójskoku, 
-jednościeżkową, dwustronną skocznie do skoku w dal, 
-dwie skocznie do skoków wzwyż, 
-dwie dwuścieżkowe, dwustronne skocznie do skoku o tyczce, 
-rów z wodą do biegu z przeszkodami, 
-dwie rzutnie do rzutów oszczepem, 
-dwie rzutnie do pchnięcia kulą, 
-rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokości 7/10m 
-trybuny dla widzów, 
-ciągi piesze, 
-ogrodzenie obiektu, 
-rampa zjazdowa od strony ul. Roosevelta dla osób niepełnosprawnych. 
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Poza płytą główną, zgodnej z wytycznymi PZLA dla stadionów tej kategorii, na górnej 
płycie wykonane zostaną elementy rozgrzewkowe takie jak : 
-dwutorowa bieżnia o długości 1 OOrn wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku, 
-rzutnia do pchnięcia kulą, 
W celu umożliwienia przeprowadzania zawodów sportowych w lekkiej atletyce, 
przebudowane zostanie istniejące na górnym stadionie zaplecze socjalne z 
dostosowaniem go do odpowiedniego standardu i możliwości przeprowadzania 
zawodów lekkoatletycznych. 
Roboty budowlane planowane są do realizacji w roku 2018-2019. 

Sporządziła : Joanna Kulczyńska 
Zatwierdził: Arkadiusz Sawczuk 
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Załącznik nr 3 

do Sprawozdania z realizacji 

"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020" 

za rok 2017 

"Zestawienie wniosków o dofinansowanie 
złożonych w 2017r 

(współfinansowanych ze środków UE oraz 
innych źródeł międzynarodowych i krajowych) 

przygotowanych 

przez Wydział Strategii 



Zał. nr 3 do Sprawozdania 

STAN APLIKOWANIA O ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
INNYCH ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ W ROKU 2017 

>- Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej 

• Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

1. Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 
Gorzowie Wlkp. -etap li 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 

• Opis zadania: Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności 

budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. 
oraz IV LO w Gorzowie Wlkp. 

• Wartość całkowita: 11 904 754,73 zł 
• Wartość dofinansowania: 8 608 431,64 zł 
• Okres realizacji: 2017-06-01 - 2018-09-30 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 09 stycznia 2017 r., 

umowa o dofinansowanie projektu podpisana 24 maja 2017 r. Projekt 
w trakcie realizacji. 

2. Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. 
Walczaka w Gorzowie Wlkp. 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 
• Opis zadania: celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 

obiektu 
• Wartość całkowita: 2 349 721,47 zł 
• Wartość dofinansowania: 1 997 263,24 zł 
• Okres realizacji: 2017-10-31 -2018-09-29 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 30 czerwca 2017 r., 

wniosek nie uzyskał dofinansowania. Wniosek ponownie składany 
w konkursie RPO-L do 28 lutego 2018 r. 

3. Tytuł projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp. 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 
• Opis zadania: Celem głównym projektu jest poprawa mobilności miejskiej 

w Gorzowie Wielkopolskim poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę 
ścieżek rowerowych spełniających głównie funkcję komunikacyjną 
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prowadzącą do substytucji innych form transportu. Natomiast postawienie 
na niskoemisyjny środek transportu - rower, obok dobrze funkcjonującego 
transportu zbiorowego, który pełnić będzie jednocześnie funkcje dojazdu 
do pracy oraz formę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców 

Gorzowa Wielkopolskiego, może być alternatywą dla mieszkańców 

korzystających z transportu samochodowego. 
Zakres: 
- Przebudowa ulicy Podmiejskiej w zakresie przebudowy ścieżek 

rowerowych po obu stronach jezdni na odcinku od ronda Sybiraków do 
ulicy Podmiejska Boczna 
- Przebudowa ulicy Piłsudskiego, Aleja Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta 
oraz Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy nowej i przebudowy 
istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż w/w ulic od skrzyżowania 
ulicy Piłsudskiego z ulicą Czereśniową do skrzyżowania ulicy Roosevelta z 
ulicą Żwirową 
- Przebudowa ul. Walczaka w zakresie budowy nowej l przebudowy 
istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Piłsudskiego do ronda Gdańskiego, 
- Przebudowa ul. Szczecińskiej w zakresie budowy nowej ścieżki 

rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą 

Mosiężną. 

• Wartość całkowita: 5 343 519,32 zł 

• Wartość dofinansowania: 4 541 469,69 zł 
• Okres realizacji: 2016-07-29-2018-09-30 
• Stan projektu: projekt w trakcie realizacji - umowa podpisana w dniu 

26.01.2017r. 

4. Tytuł projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp-ETAP li 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 
• Opis zadania: Celem głównym projektu jest poprawa mobilności miejskiej 

w Gorzowie Wielkopolskim poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę 
ścieżek rowerowych spełniających głównie funkcję komunikacyjną 

prowadzącą do substytucji innych form transportu. Natomiast postawienie 
na niskoemisyjny środek transportu - rower, obok dobrze funkcjonującego 
transportu zbiorowego, który pełnić będzie jednocześnie funkcje dojazdu 
do pracy oraz formę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców 

Gorzowa Wielkopolskiego, może być alternatywą dla mieszkańców 

korzystających z transportu samochodowego. 
Zakres: wykonanie elementów poprawy infrastruktury rowerowej 
polegających na: 
- ulica Grobla- wymiana nawierzchni na zjazdach w ciągu drogi rowerowej 
(16 zjazdów oraz skrzyżowanie ul. Grobli z ul. św. Jerzego) o łącznej 
długości 90 m 
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- Rondo św. Jerzego - obniżenie krawężników wysepkowych na ciągach 
pieszo -rowerowych (6 miejsc); 
- Ulica Słowiańska - przebudowa zjazdu z ul. Słowiańskiej do TESCO w 
celu wykonania przejazdu rowerowego (roboty budowlane oraz zmiana 
organizacji ruchu); 
- Ulica Kasprzaka - obniżenie krawężników (2 miejsca) wyznaczenie 
przejazdów rowerowych (zmian organizacji ruchu); 
- Lokalizacja Stojaki rowerowe; 
-Zmiany w organizacji ruchu: 
+wyznaczenie przejazdu rowerowego na ul. Kasprzaka przy ul. Krętej 
+ ul. Szarych Szeregów- wyznaczenie przejazdów rowerowych 
+ ulica Piłsudskiego przy przystanku przy przejściu podziemnym -
wyznaczenie przez drogę rowerową przejść dla pieszych P-10 oraz 
umieszczenie symboli rowerów (P-23) i pieszych (P-26) 
+ ulica Piłsudskiego przy przystanku w rejonie Ronda Górczyńskiego -
wyznaczenie przez drogę rowerową przejść dla pieszych P-10 oraz 
umieszczenie symboli rowerów (P-23) i pieszych (P-26) 
+ ul. Słowiańska na odcinku od Ronda Słowiańskiego do Ronda 
Szczecińskiego - wprowadzenie oznakowania drogi pieszo-rowerowej 
(zamiast ciągu pieszo-rowerowego) 
+ Rondo św. Jerzego - oddzielenia ruchu pieszego od rowerowego 
(zaprojektowania oznakowania poziomego, zabarwienie przejazdów 
rowerowych na czerwono) 
+ Ulica Grobla - wyznaczenie przejść dla pieszych P-1 O oraz 
umieszczenie symboli rowerów (P-23) i pieszych (P-26) 
+ wymianę oświetlenia z sodowego na ledowe przy przejściach dla 
pieszych (20 szt.) 

• Wartość całkowita: 5 745 555,08 zł 
• Wartość dofinansowania: 4 874 312,28 zł 
• Okres realizacji: 2016-07-29-2019-11-30 

• Stan projektu: projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie 
podpisana w dniu: 29.11.2017r. 

5. Tytuł projektu: Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w 
Gorzowie Wlkp w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 
• Opis zadania: Celem projektu jest dostosowanie systemu edukacji do 

potrzeb rynku, szczególnie na kierunkach wpisujących się w inteligentne 
specjalizacje, a w szczególności w działanie specyficzne: innowacyjny 
przemysł oraz transfer wiedzy do biznesu. 

• Wartość całkowita: 70 334 707,90 zł 

• Wartość dofinansowania: 28 879 108,42 zł 
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• Okres realizacji: 2017-01-11 -2019-09-10. 
• Stan projektu: projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie 

podpisana w dniu: 19.06.2017 r. 

6. Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa 
Wlkp. wzdłuż rzeki Kładawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 

• Opis zadania: Projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
rzeki Kładawki wraz z zagospodarowaniem przyległych ogólnodostępnych 
terenów, w tym wybranych miejskich przestrzeni podwórkowych w 
Gorzowie Wlkp. Głównym założeniem projektu, zgodnie z celem RPO 
LUBUSKJE 2020 Osi 9 w ramach Działania 9.2, jest nadanie nowych 
funkcji: społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, 
turystycznych poprzez utworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury 
obejmującej ciąg pieszo-rowerowy i zagospodarowanie przyległych 

ogólnodostępnych przestrzeni miejskich przyczyniając się kompleksowo do 
rozwoju obszaru zmarginalizowanego ożywienia społeczno

gospodarczego miasta. 
• Wartość całkowita: 12 707 535,41 zł 

• Wartość dofinansowania: 10 754 232,02 zł 
• Okres realizacji: 2016 - 2018. Zgoda IZ na przedłużenie terminu do 30 

czerwca 2019 r. 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 3 sierpnia 2017 r., 

umowa o dofinansowanie projektu podpisana 4 stycznia 2018 r. Projekt 
w trakcie realizacji. 

7. Tytuł projektu: Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów 
w Gorzowie Wlkp. 

Kopernika 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 

• Opis zadania: Projekt obejmuje rewaloryzację Parków Wiosny Ludów 
i Kopernika w Gorzowie Wlkp., które wchodzą w skład terenów cennych 
przyrodniczo i turystycznie. Projekt skierowany jest do mieszkańców 

Gorzowa Wlkp., osób odwiedzających z regionu Jubuskiego i turystów 
z całego kraju. Prace budowlano-montażowe dotyczące rewaloryzacji 
i udostępniania obszarów cennych przyrodniczo w Parku Wiosny Ludów 
i Parku Kopernika obejmują wykonanie: nowych nasadzeń i elementów dla 
ochrony bioróżnorodności, tarasów rekreacyjno-widokowych w linii 
brzegowej stawu i odmulenie stawu w Parku Wiosny Ludów, remont 
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pergoli i gazonów w Parku Kopernika, modernizację ciągów pieszo
rowerowych w parkach, modernizację i budowę małej architektury, 
fontanny i toalety publicznej w Parku Wiosny Ludów, instalacji oświetlenia 
w Parku Wiosny Ludów oraz nowe place i urządzenia sportowe. 

• Wartość całkowita: 5.803.948,73 PLN 
• Wartość dofinansowania: 4 621 742,43 PLN. 

• Okres realizacji: 2016 - 2018 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 30 stycznia 2017 r., 

wynik oceny pozytywny, brak dofinansowania z uwagi na ograniczoną 
alokację środków w konkursie względem zapotrzebowania (3,5-krotne 
przekroczenie). Oczekujemy na decyzję IZ w sprawie zwiększenia alokacji 
w konkursie. 

8. Tytuł projektu: Zbrojenie terenów inwestycyjnych 
• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 

• Opis zadania: Głównym celem projektu jest stworzenie lepszych warunków 
dla rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności MŚP oraz ułatwienie dostępu 
inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie 
Gorzowa Wielkopolskiego poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów 
pod nowe inwestycje. 

• Wartość całkowita: 13 342 093,20 zł 
• Wartość dofinansowania: 11 340 779,22 zł 
• Okres realizacji: 2017-05-09-2019-11-30 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 30.06.2017 r. 

Umowa o dofinansowanie dnia 28.09.2017 r. Projekt w trakcie realizacji. 

9. Tytuł projektu: Mieszkać lepiej 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 
• Opis zadania: Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac remontowo

budowlanych dot. 36 budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia, w 
szczególności podwórek. Głównym celem proj. jest zmniejszenie 
zagrożenia ubóstwa (szeroko rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę 

społeczną, kulturalną, rekreacyjną, turystyczną) na obszarach 
zdegradowanych. Projekt realizowany w formule partnerstwa. 

• Wartość całkowita: 5 692 528,1 O zł 

• Wartość dofinansowania: 2 506 454,61 zł 
• Okres realizacji: 2017-07-12-2018-11-30 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 30.08.2017. Projekt 

uzyskał dofinansowanie dnia 30.01.2018, projekt czeka na podpisanie 
umowy o dofinansowanie. 

5 



1 O. Tytuł projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, 
Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sanloka-etap li 

• Nazwa programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie- 2020 

• Opis zadania: Głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie 
wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Sanloka oraz 
Gorzowa Wlkp. jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie 
usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą 
oraz rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym: oferującą na swoim 
obszarze atrakcyjne warunki lokowania rozwijania działalności 

gospodarczej. 
• Wartość całkowita:3 248 938,12 zł 
• Wartość dofinansowania:3 216 448,73 zł 
• Okres realizacji: 19 czerwca 2017 r.- 21 czerwca 2019 r. 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 30.06.2017 r. 

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 28.09.2017 r. Projekt w trakcie 
realizacji. 

11. Tytuł projektu: Zawodowcy w Gorzowie 2.0 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 
• Opis zadania: "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" to kontynuacja działań 

projektowych "Zawodowców w Gorzowie", w ramach którego uczniowie i 
nauczyciele oraz pracodawcy będą intensywnie współpracować w wielu 
specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy 
kwalifikacyjne, wizyty studyjne, start-upy, gry edukacyjne, itd. Projekt jest 
odpowiedzią na problem, z którym zmaga się polska gospodarka, 
tj. nieelastyczny charakter edukacji zawodowej, często nieodpowiadającej 
potrzebom rynku pracy oraz brakiem kultury uczenia się przez całe życie. 
Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego 
oraz pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dlatego 
w projekcie założono kompleksowe podejście do indywidualnego wsparcia 
uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania i formy ich realizacji, aby 
przygotować uczniów do uczenia się w warunkach współczesnego świata. 
W projekcie podejmuje się interwencje wyłącznie we współpracy z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy jednoczesnym prowadzeniu 
indywidualnego doradztwa zawodowego, wspomagającego rozwój 
każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców 

inwestowaniem w kwalifikacje pracowników. Według założeń projektu, 
najważniejszy jest uczeń - przyszły pracownik. Uczniowie otrzymają 
innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy 
edukacyjne, np. start-up, gry edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie 
pracy lub procesy gospodarcze. 

• Wartość całkowita: 15 602 823,50 zł. 
• Wartość dofinansowania: 14 822 682, 32 zł. 
• Okres realizacji: 01.01.2018 r.- 31.12.2020 r. 
• Stan projektu: w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie podpisana 

30.11.2017 r. 
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12. Tytuł projektu: Cyfrowe przedszkolaki 

• Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020 

• Opis zadania: Miasto Gorzów w ramach projektu utworzy i utrzyma przez 12 
miesięcy - 8 oddziałów (25-os.), czyli 200 nowych miejsc w 6 Ośrodkach 
Wychowania Przedszkolnego tj. w Przedszkolach Miejskich: nr: 1 ,3,7,21 ,29,32. 
Na potrzeby nowych oddziałów zostanie utworzonych 16 etatów 
pedagogicznych (2/oddział) oraz 12 etatów obsługi w wymiarze 
1,5 etat/oddział. Liczba miejsc w Przedszkolach Miejskich zwiększy się z 3785 
do 3985. Dla 12 grup z 6 OWP zostaną zorganizowane warsztaty teatralne 
wzmacniające kompetencje społeczne. 60 dzieci z niepełnosprawnościami, z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia) z przedszkoli 
integracyjnych (Pl) nr: 9,14,27 zostanie objętych zajęciami dodatkowymi 
wyrównującymi szanse edukacyjne. 90 nauczycieli z 28 Ośrodków 
Wychowania Przedszkolnego zdobędzie nowe kompetencje, w tym 62 N z 
OWP nr: 1 ,3,7,9, 14,21 ,27,29,32 zdobędzie nowe umiejętności m.in z zakresu 
wykorzystania tablic interaktywnych., integracji sensorycznej, metody ruchu 
rozwijającego, terapii ręki, dodatkowo 28 nauczycieli ze wszystkich 
gorzowskich, samorządowych przedszkoli zostanie przeszkolonych z obszaru 
podstaw robotyki. Warsztaty z podstaw robotyki będą przeprowadzone dla 9 
grup dzieci z 6 przedszkoli (1 ,3,7,21 ,29,32). 

• Wartość całkowita: 2 954 800,00 zł 

• Wartość dofinansowania: 2 500 000,00 z UE 2 375 000,00 zł 
• Okres realizacji: 01.09.2017 r. - 31.08.2018 r. 
• Stan projektu: w trakcie oceny merytorycznej przez Instytucję Zarządzającą. 

ZIT Gorzów Wlkp.- podpisano 32 umowy na kwotę 142 362 111,07 zł (69,69%) 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 

1. Tytuł projektu: Modernizacja wschodniego wylotu OK nr 22 w Gorzowie 
Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic Miasta 

• Nazwa Programu: POIS, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
• Opis zadania: Realizacja projektu polega na przebudowie ulic Walczaka, 

Bierzarina i Łukasińskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wlkp., 
na odcinku około 3,6 km. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się 
dostępność Gorzowa Wlkp., jako ośrodka miejskiego poza siecią 
podstawowych połączeń drogowych w TEN-T. Oczekiwanym 
oddziaływaniem tej inwestycji jest również odciążenie miasta od 
nadmiernego ruchu samochodowego. Inwestycja przyczyni się do 
realizacji tego celu poprzez podniesienie standardu drogi krajowej nr 22, 
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w tym przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu na odcinku 
planowanej modernizacji, zwiększenie przepustowości drogi, skrócenie 
czasu przejazdu, przez co przyczyni się do pozytywnego wpływu na 
zmniejszenie kosztów przewozu transportu samochodowego. 

• Wartość całkowita: 57 986 208,96 zł 
• Wartość dofinansowania: 49 278750,80 zł 
• Okres realizacji: IV kw. 2017 r. - 11 kw. 2020 r. 
• Wniosek złożony 28 kwietnia 2016 r., umowa o dofinansowanie podpisana 

3 marca 2017 r. Projekt w trakcie realizacji. 

2. Tytuł projektu: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 
renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., 
Kostrzynie nad Odrą i Dębnie" 

• Nazwa programu: POiiŚ, Fundusz Spójności 
• Opis zadania: Cel projektu to zahamowanie spadku pow. terenów zieleni 

w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie n/0 i Dębnie i jednoczesna poprawa jakości 
powietrza w tych miejscowościach, który zostanie osiągnięty dzięki 

zwiększeniu powierzchni terenów zieleni w tych miastach łącznie o 10,82 
ha. Na realizację projektu składają się zakresy inwestycyjne trzech 
partnerów, przy czym wartość zadania po stronie Miasta Gorzowa Wlkp. 
wynosi 3 026 667,00 zł, a dofinansowanie 2 572 666,94 zł. Powierzchnia 
łączna terenów zielonych objętych projektem w 3 ośrodkach miejskich 
wynosi 15,72 ha. Tereny objęte projektem: 
1. Skwer przy byłej Łaźni Miejskiej, teren przed i w otoczeniu Filharmonii , 
przy Muzeum Lubuskim, Skwer przy SP nr 17 oraz Zielone Podwórka przy 
ul. Chrobrego nr 6, 23, 27- tereny w Gorzowie Wlkp.; 
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. J. Krasickiego i terenów zielonych 
w ciągu promenady przy jeziorze Lipowo i rzece Kosie -tereny w Dębnie; 
3. Park Lwa, Park miejski, Park Fabryczna i Skwer Jana Pawła 11 - tereny 
w Kostrzynie n/0. 

• Wartość całkowita: 5.382.332,67 zł 
• Wartość dofinansowania: 4.545 577,01 zł 
• Okres realizacji: 2016- 2018 
• Stan projektu: Wniosek złożony 30 grudnia 2016 r., umowa podpisana 23 

listopada 2017 r. Projekt w trakcie realizacji. 

3. Tytuł projektu: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp. - Etap l 

• Nazwa programu: POiiŚ, Fundusz Spójności 

• Opis zadania: Celem ogólnym przedsięwzięcia jest adaptacja do zmian 
klimatu istniejącej infrastruktury odwodnieniowej (sieci kanalizacji 
deszczowej) oraz terenów miasta objętych projektem (tereny czterech 
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zlewni) w zakresie odporności na występowanie intensywnych opadów. W 
ramach realizacji projektu podjęte zostaną działania związane z 
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi na terenie 
miasta. Celem technicznym przedsięwzięcia jest rozbudowa, przebudowa i 
renowacja kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych zbiorników 
retencyjnych oraz remontem istniejących na obszarze 4 zlewni: ul. 
Olimpijskiej, ul. Szmaragdowej, ul. Żwirowej, ul. Słowiańskiej. 

• Wartość całkowita: 45 250 000,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 38 269 605,25 zł 
• Okres realizacji: 2016-11-28-2020-12-31 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 15.03.2017. 

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 28.08.2017 r. Projekt w trakcie 
realizacji. 

4. Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowej Willi Jaehnego w celu utworzenia 
Biblioteki Multimedialnej w Gorzowie Wielkopolskim 

• Nazwa programu: POiiŚ, EFRR 
• Opis zadania: Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest wzrost 

dostępu do oferty kulturalnej poprzez zwiększenie roli nowoczesnych 
technologii w promocji czytelnictwa i edukacji jako czynnika stymulującego 
rozwój społeczno - gospodarczy miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
północnej części województwa lubuskiego oraz województw ościennych 
(wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego), a także 

innych regionów Polski. 
• Wartość całkowita: 9 157 044,55 zł 
• Wartość dofinansowania: 5 944 375,55 zł 

• Okres realizacji: 02.02.2016- 31.12.2018 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 04.05.2017. Projekt 

nie uzyskał dofinansowania. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną 
oraz merytoryczną l stopnia. Projekt znalazł się na liście rezerwowej na 54 
pozycji. Nobilitowane do dofinansowania były projekty wpisane do 
Kontraktu Terytorialnego. W ramach konkursu typ projektu Infrastruktura 
Zabytkowa wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie, z czego 47 
wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. Łączna wartość wnioskowanych 
środków przekroczyła 4-krotnie kwotę środków dostępnych w alokacji. 

5. Tytuł projektu: Szkoły muzyczne przy ul. Warszawskiej 

• Nazwa programu: POiiŚ, EFRR 
• Opis zadania: Projekt zakłada poprawę infrastruktury na działce (2284, 

2613/1, 2613/2) wyznaczonej przez ulice: Warszawska i Szkolna z 
przeznaczeniem dla szkół artystycznych. Przyczyni się to do podniesienia 
jakości kształcenia, umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej szkół 

muzycznych o nową ofertę kulturalno - edukacyjną. Projekt zakłada 
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zniwelowanie barier architektonicznych, co przyczyni się do aktywizacji 
uczniów niepełnosprawnych i umożliwi integrację oraz wyrówna szanse w 
dostępie do kształcenia artystycznego. 

• Wartość całkowita: 11 901 662,92 zł 
• Wartość dofinansowania: 8 527 257,40 zł 
• Okres realizacji: IV kw.2017 r. -IV kw. 2018 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 04.05.2017. 

Dofinansowanie otrzymało 1 O projektów z zakresu rozwoju infrastruktury 
kultury o budżecie całkowitym 179.688.322,70 zł. Po ocenie merytorycznej 
l stopnia projekt znalazł się na liście projektów rezerwowych na 8 pozycji. 
Miasto Gorzów Wlkp. odwołało się od oceny Komisji Oceny Projektów w 
ramach tego konkursu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pozostawiło protest bez rozpatrzenia -zgodnie z art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy 
wdrożeniowej z uwagi na wyczerpaną alokację w konkursie. 

6. Tytuł projektu: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 
Wlkp. 

• Nazwa programu: POiiŚ, Fundusz Spójności 
• Opis zadania: Celem projektu jest wyższa jakość usług publicznego 

transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system 
transportowy. Cele projektu zakładają rozwój niskoemisyjnego transportu 
miejskiego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. 
Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia 

motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie 
negatywnego wpływu transportu na środowisko. Przedmiotem projektu jest: 
- budowa nowej trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dł. 
3,32 km 
-modernizacja istniejących tras tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o dł. 6,55 km 
-zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu 
-promocja projektu 

• Wartość całkowita: 199.276.871,56 PLN 

• Wartość dofinansowania: 84 374 394,72 PLN 
• Okres realizacji: III kwartał 2015 r.- IV kwartał 2021 r. 
• Stan projektu: Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie 

podpisana 28 czerwca 2017 r. 

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

1. Tytuł projektu: Euroogrodnik 2- Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój 
uczniów Zespołu Szkól Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim 

• Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
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• Opis zadania: Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 35 
uczestników projektu, tj. uczniów klas III o specjalności technik weterynarii, 
technik architektury krajobrazu oraz technik ogrodnik z Zespołu Szkół 
Ogrodniczych, poprzez realizację staży zagranicznych we Włoszech i 
Zjednoczonym Królestwie (Wielka Brytania - Irlandia Północna). Partnerzy 
projektu: - Intern Europe Ltd, Adres: The Courtyard, 33 Duke Street, BA 
148EA Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania - Irlandia Północna), -
YouNet, Adres: Via Delio Scalo 21/3, 40131 Bolonia, Włochy. Projekt jest 
w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. 

• Wartość całkowita: 429 178,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 429 178,00 zł 
• Okres realizacji: 01.09.2017- 31.08.2019 
• Stan projektu: w trakcie realizacji. 

• Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia
Polska 2014-2020 

1. Tytuł projektu: Szlak Stolic Ev2/R1 

• Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG VA Polska
Brandenburgia 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

• Opis zadania: Przedmiotem projektu po polskiej stronie jest budowa ?DO
metrowej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Warty od strony bulwaru, odcinek 
od ulicy Cichońskiego do Teatralnej. Projekt realizowany w formule 
partnerstwa. Liderem projektu jest powiat marchijska-odrzański (land 
Brandenburgia). Partnerzy: Miasto Gorzów oraz 3 gminy niemieckie i jedno 
stowarzyszenie. 

• Budżet całego projektu: 3 160 833,76 Euro 

• Kwota dofinansowania projektu 85 % : 2 686 708,69 Euro 
• Miasto Gorzów Wlkp. -kwota całkowita w euro- 419 332,97 euro , 

dofinansowanie 85 % = 356 433,02 euro 

• Okres realizacji: l kw 2016-111 kw. 2020. 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 09 stycznia 2017 r. 

Pozytywna decyzja Komitetu o przyznaniu dofinansowania, procedowana 
jest umowa o dofinansowanie. 

2. Tytuł projektu: Bezgraniczny trójdźwięk natury, kultury i edukacji w 
Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 

• Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG VA Polska
Brandenburgia 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
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• Opis zadania: rewaloryzacja Parku Siemiradzkiego (bez schodów) 
polegająca na uporządkowaniu zieleni, nowe ławki, oświetlenie, trakty 
pieszo-rowerowe utwardzone, pielęgnacja roślin, położenie kostki 
betonowej, ścieżka rowerowa, ławki wolnostojące, kosze na śmieci, kosze 
na odpady zwierzęce, stojaki rowerowe, tablice informacyjne dotyczące 
wybranej roślinności i drzewostanu, mapy wskazująca szczególnie istotne 
miejsca do zwiedzenia w parku, rzeźby interaktywne a dla najmłodszych 
plac zabaw. 

• Wartość całkowita: 1 095 084,38 EUR 
• Wartość dofinansowania: 716 700,00 EUR (kurs 1 EUR = 4,50 PLN) 

• Okres realizacji: 2018 r. 
• Stan projektu: Wniosek złożony 13 stycznia 2017 r., decyzja 

o dofinansowaniu 12 lipca br., procedowane jest podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu. 

3. Tytuł projektu: Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego 
,,ViVA 4.0" l Grenzuberschreitendes Ausbildungsmodell "ViVA 4.0". 

• Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia -
Polska 2014-2020 

• Opis zadania: Realizatorem zadania jest Miasto Gorzów Wlkp., w 
partnerstwie z QCW Eisenhuttenstadt/ Centrum Kształcenia 

Gospodarczego Eisenhuttenstadt w Niemczech. Głównym celem projektu 
jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu kształcenia 
zawodowego "VIVA 4.0", tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP 
działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść 

transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe 
życie. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego ,,ViVA 4.0" 
to innowacyjny pilotażowy projekt wspólnego polsko-niemieckiego 
kształcenia dualnego poprzez włączenie MŚP z branży metalowej i 
elektrycznej i opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w 
języku polskim i niemieckim, które odzwierciedlać będą zapotrzebowanie 
regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu zostanie stworzona 
wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego i 
ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa 
uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej 
grupy projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich 
zapotrzebowaniu. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące 

cele szczegółowe:1) Stworzenie innowacyjnego modelu dualnego 
kształcenia zawodowego w Polsce i kształcenia zawodowego 
w Niemczech przez stworzenie dodatkowych ofert kształcenia. 

2) Intensywny transfer wiedzy i wykorzystanie dobrze funkcjonujących 
sieci, w szczególności Lubuskiego Klastra Metalowego w Brandenburgii i 
woj. lubuskim. W ramach przygotowań projektu zamierzenie projektowe 
zostało przedstawione w Klastrze Metalowym Brandenburgiii Izbie 
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Przemysiwo - Handlowej w Brandenburgii Wschodniej; sporządzone 

zostały listy intencyjne. 3) Pozyskanie 15 polskich i 15 niemieckich MŚP 
działających w branży metalowo - elektrycznej na potrzeby realizacji 
projektu ,,VIVA 4.0":- zwiększenie kompetencji interkulturowych i 
językowych oraz mobilności i podniesienie zawodowych kompetencji 
specjalistycznych,- rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w regionie 
(B/L),- zwiększenie KNOW-HOW w zakresie technologii w regionie 
granicznym, - modernizacja kształcenia zawodowego (B/L) z punktu 
widzenia .. Przemysł 4.0".4) Promocja projektu będzie realizowana zgodnie 
z zapisami strategii komunikacyjnej dla programu współpracy 

Brandenburgia - Lubuskie 2014 - 2020. Wyniki i rezultaty będą 

systematycznie umieszczane na stronach internetowych partnerów 
projektu i portali klastrów metalowych (Brandenburgia/Lubuskie). 

• Wartość całkowita: 1 916 442,08 zł 
• Wartość dofinansowania: 1 846 509,25 zł 
• Okres realizacji: 2018- 2020 
• Stan projektu: wniosek po ocenie merytorycznej, decyzja Komitetu 

Monitorującego o przyznaniu dofinansowania z dnia 28.11.2017 r., 
oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

4. Tytuł projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i 
spożywczej polsko- niemieckiego pogranicza 

• Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia -
Polska 2014- 2020 

• Opis zadania: Liderem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp./Zespół Szkół 
Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp. 
Projekt realizowany jest we współpracy z partnerem niemieckim 
Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w EisenhOttenstadt. Celem 
głównym projektu jest rozbudowa Polsko - Niemieckiego Centrum 
Kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych oraz modernizacja oferty 
edukacyjnej, dostosowanej do transgranicznego rynku pracy w branży 

gastronomiczno-spożywczej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i 
wykonanie budynku sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem 
oraz zagospodarowaniem terenu. Realizację inwestycji przewidziano w 
systemie zaprojektuj i wybuduj. Ponadto w ramach projektu realizowane 
będą następujące zadania: praktyczna nauka zawodu, realizowana w 
ramach staży i wizyt studyjnych w hotelach i restauracjach na terenie 
województwa lubuskiego i Brandenburgii,- edukacja językowa uczniów i 
nauczycieli w zakresie języka niemieckiego komunikacyjnego oraz 
zawodowego,- edukacja zawodowa uczniów i nauczycieli, poprzez udział w 
warsztatach i szkoleniach, m.in. w zakresie: savoir - vivre, baristki, 
florystyki, wykorzystywania specjalistycznych programów hotelowych oraz 
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kursach: flair (kurs barmański), kelnerskim, kreatywne przygotowywanie 
potraw,- opracowanie programu nauczania, który mógłby być wykorzystany 
zarówno po polskiej jaki i niemieckiej stronie,- promocja projektu. 

• Wartość całkowita: 2 361 456,21 zł 
• Wartość dofinansowania: 2 007 237,78 zł 
• Okres realizacji: 2018- 2020 
• Stan projektu: wniosek po ocenie merytorycznej, decyzja Komitetu 

Monitorującego o przyznaniu dofinansowania z dnia 28.11.2017 r., 
oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

• Program ERASMUS + 

1. Tytuł projektu: Europejskie kompetencje szansą na sukces 11 

• Nazwa programu: E rasmus + 
• Opis zadania: Projekt realizowany przez Zespól Szkól Gastronomicznych w 

Gorzowie Wlkp. Odbiorcami projektu są uczniowie klas drugich i trzecich 
Technikum nr 3 (48 os.) kształcący się w zawodach: technik żywienia i 
usług gastronomicznych (24 os.) oraz technik hotelarstwa (24 os.) wraz z 
opiekunami.Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności 
zawodowych podczas staży w firmach działających w branży 
gastronomiczno - hotelarskiej, współpracujących z EUROPA: MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL (E.M.E.) SL. w Hiszpanii i Portugalii.Liderem projektu jest 
Zespól Szkól Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w 
Gorzowie Wlkp. Oczekiwanym rezultatem projektu dla ZSG będzie 
nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz nadanie jej wymiaru 
europejskiego. W przypadku osób odpowiedzialnych za wdrażanie i 
realizację projektu nabycie nowych umiejętności menedżerskich, 
kreowanie wizerunku szkoły w mieście Gorzów Wlkp. i w województwie 
lubuskim. Zadania realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na: 
doradztwo zawodowe, przygotowanie kulturowe i pedagogiczne 
wyrównujące szanse edukacyjne poprzez podniesienie poziomu 
kształcenia zawodowego, wzbogacenie oferty szkoły o zagraniczne staże 
zawodowe w Portugalii i Hiszpanii, zapewnienie uczniom kontaktu z 
europejskimi pracodawcami. Projekt jest w calości finansowany ze środków 
Unii Europejskiej. 

• Wartość całkowita: 493 686,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 493 686,00 zł 
• Okres realizacji: 01.06.2017-31.05.2019 

• Stan projektu: w trakcie realizacji. 

2. Tytuł projektu: Z książki na ekran 

• Nazwa programu: Erasmus + 
• Opis zadania: Projektjest realizowany przez Szkolę podstawową nr 13.Cel 

projektu: propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży; poznawanie obcej 
kultury, 
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w szczególności literatury i kinematografii; nawiązanie współpracy 
międzynarodowej między szkołami; rozwój umiejętności korzystania z 
technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT); rozwój umiejętności 

komunikacji w języku angielskim. Szkoła koordynująca - IES EL Carmen -
Murcia - Hiszpania. Szkoły partnerskie: - Gymnasium Burgerwiese -
Dresden - Niemcy, - Lycee Margueritte - Verdun - Francja, - Szkoła 

Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp. (SP13). Działania projektowe obejmą 
wszystkich uczniów i nauczycieli. szkoły. W wyjazdach zagranicznych 
uczestniczy 18 uczniów i 6 nauczycieli SP 13 w Gorzowie Wlkp. Ogólnie w 
działaniach wyjazdowych udział weźmie 78 uczniów i nauczycieli ze 
wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Projekt jest w całości 
finansowany ze środków Unii Europejskiej. 

• Wartość całkowita: 91 705,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 91 705,00 zł 
• Okres realizacji: 01.09.2017- 31.08.2019 
• Stan projektu: w trakcie realizacji. 

3. Tytuł projektu: Nigdy się nie poddawaj 

• Nazwa programu: Erasmus+ 

• Opis zadania: Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 16, w którym uczestniczy 30 uczniów ZSO nr 16 w 
wieku 11-14 lat. Cele projektu:- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
ze środowisk defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z rodzin niepełnych i o niskim statusie materialnym oraz uczniów 
pozbawionych wsparcia środowiska rodzinnego, - włączanie do działań i 
wspieranie uczniów niepełnosprawnych, - zwiększenie motywacji uczniów 
do nauki języka angielskiego, -wykorzystanie technologii komputerowej do 
celów edukacyjnych. Kraje partnerskie: Turcja (koordynator), Włochy, 
Portugalia, Rumunia, Polska. Projekt jest w całości finansowany ze 
środków Unii Europejskiej. 

• Wartość całkowita: 87 947,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 87 947,00 zł 
• Okres realizacji: 01.09.2017-31.08.2019 

• Stan projektu: w trakcie realizacji. 

• Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion "Pro 
Europa Viadrina" 

1. Tytuł projektu: Polsko- niemiecki przewodnik o naszych miastach 
i regionach 

• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieźy Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 
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• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 we 
współpracy ze Szkołą Gesamtschule der Kreissadt Siegburg, Niemcy. 
W projekcie uczestniczyło 19 uczniówz Polski + 2 opiekunów i 19 uczniów 
z Niemiec + 2 opiekunów. Cel projektu: poznawanie i odkrywanie 
wspólnych zainteresowań, poznanie kultury, tradycji i historii swoich 
sąsiadów, rozwijanie umiejętności językowych, zainteresowań, 

nawiązywanie przyjaźni oraz popularyzowanie współpracy 

młodzieźy.Poprzez wycieczki do Szczecina, Zielonej Góry, Ochli, 
zwiedzanie Gorzowa Wlkp., uczniowie zebrali informacje o miejscach 
i zabytkach, które zostały opisane w przewodniku. 

• Wartość całkowita: 8 630,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 5 590,00 zł. Wkład własny finansowy: 3 040,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 

• Okres realizacji: 02.04-07.04.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

2. Tytuł projektu: Polsko- niemiecki przewodnik o naszych miastach 
i regionach- kontynuacja projektu z kwietnia 2017 

• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 

• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 we 
współpracy ze Szkołą Gesamtschule der Kreissadt Siegburg, Niemcy. W 
projekcie uczestniczyło 19 uczniówz Polski + 2 opiekunów i 19 uczniów z 
Niemiec + 2 opiekunów.Cel projektu: poznawanie i odkrywanie wspólnych 
zainteresowań, poznanie kultury, tradycji i historii swoich sąsiadów, 

rozwijanie umiejętności językowych, zainteresowań, nawiązywanie 

przyjaźni oraz popularyzowanie współpracy młodzieży.W celu opracowania 
przewodnika uczniowie zwiedzili miasto Siegburg, uczestniczyli 
w wycieczce do Kolonii, Hennef, Bonn. Uczniowie zebrali informacje o 
miejscach i zabytkach, które zobaczyli i opisali w przewodniku. 

• Wartość całkowita: 7 221,00,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 5 061,00 zł. Wkład własny finansowy: 2 160,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 

• Okres realizacji:15.1 O- 20.10.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

3. Tytuł projektu: Dwa kraje, dwie kultury 

• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 

• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 we 
współpracy ze Szkołą Otto Hahn Realschule, Niemcy. W projekcie 
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uczestniczyło 15 uczniów z Polski + 2 opiekunów i 15 uczniów z Niemiec+ 
2 opiekunów. Cel projektu: integracja młodzieży polsko-niemieckiej, 
poznanie i odkrywanie wspólnych zainteresowań, kultury, tradycji i historii 
sąsiadów, pielęgnowanie tradycji współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 
(Gimnazjum nr 9) z długoletnim partnerem czyli ze szkołą z Herfordu. 

• Wartość całkowita: 5 157,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 2 907,00 zł. Wkład własny finansowy: 2 250,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 
• Okres realizacji: 08.05-12.05.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

4. Tytuł projektu: "Dwa kraje, dwie kultury"- kontynuacja projektu z maja 2017 

• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 

• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 we 
współpracy ze Szkołą Otto Hahn Realschule, Niemcy. W projekcie 
uczestniczyło 15 uczniów z Polski + 2 opiekunów i 15 uczniów z Niemiec + 
2 opiekunów. Cel projektu: integracja młodzieży polsko-niemieckiej, 
poznanie i odkrywanie wspólnych zainteresowań, kultury, tradycji i historii 
sąsiadów, pielęgnowanie tradycji współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 
(Gimnazjum nr 9) z długoletnim partnerem czyli ze szkolą z 
Herfordu.M/odzież zwiedziła miasto Herford, uczestniczyła w wycieczkach 
do: Paderborn, Externsteine, zwiedzili w muzeum Nixdorf - Museumrallye, 
odbyli kurs wspinaczki - Ahorn - Sportpark. W grupach mieszanych 
opracowano informację w języku polskim i niemieckim na temat projektu, 
która została zaprezentowana podczas podsumowania projektu w Herford. 

• Wartość całkowita: 4 355,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 2 941,00 zł. Wkład własny finansowy: 1 414,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 
• Okres realizacji: 08.05- 12.05.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

5. Tytuł projektu: Odkrywamy swoje talenty 
• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 

"Pro Europa Viadrina" 
• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Zespół Szkół nr 13. Projekt 

dotyczył wymiany młodzieży Zespołu Szkół nr 13 ze szkołą Geschwister 
Scholl Gymnasium z FOrstenwalde w Niemczech. W projekcie udział 

wzięło 1 O uczniów ze szkoły z Forstenwalde i dwoje opiekunów oraz 1 O 
uczniów oraz nauczyciele z Zespołu Szkół nr 13, którzy gościli w swoich 
domach gości z Niemiec. Cele projektu: - rozwijanie kompetencji 
językowych,- przełamywanie stereotypów,- poznanie się uczniów na 
płaszczyźnie szkolnej i rodzinnej. Uczniowie gimnazjum przygotowali 
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program artystyczny, podczas którego zaprezentowano scenki w języku 
niemieckim pt. "Moje talenty". Podczas warsztatów, w ramach lekcji 
otwartej, uczniowie polscy i niemieccy wspólnie w grupach tworzyli swoje 
komiksy, modele z papieru metoda origami. W drugiej części warsztatów 
pod okiem mistrza tańca pana Sebastiana Karlika uczyli się kroków do 
tańca Hi p -Hop. Na zakończenie projektu zaprezentowano układy taneczne 
i powstałe prace, które zostały wyróżnione i nagrodzone. 

• Wartość całkowita: 5 108,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 3 048,00 zł. Wkład własny finansowy: 500,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. Koszty przejazdu do Polski 
i z powrotem pokryła strona niemiecka w kwocie 1 560,00 zł. 

• Okres realizacji: 26.09 -29.09.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

6. Tytuł projektu: "Językowy zawrót głowy". Zaczarowany teatr i baśniowe bańki. 
• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 

"Pro Europa Viadrina" 
• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 

23.Dzieci uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach logopedycznych w 
teatrze, usprawniały narząd mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń 
artykulacyjnych wspólnie z aktorem. Przedszkolaki tworzyły "połamańce 
językowe" wykorzystane do zamieszczenia w książce. Dzieci bawiły się 
(ćwiczenia oddechowe) wspólnie przy tworzeniu i pokazie baniek 
mydlanych na Bulwarze. Liczba uczestników:1 01 osób w tym, Niemcy- 46 
osób, Polacy- 55 osób. 

• Wartość całkowita: 3 468,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 3 068,00 zł. Wkład własny finansowy: 400,00 zł 

został zabezpieczony z budżetu placówki. 
• Okres realizacji:08.06.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

7. Tytuł projektu: Językowy zawrót głowy 

• Nazwa programu: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 

• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 
23.Zorganizowano wspólne zabawy doskonalące sprawność językową 

prowadzone przez aktora w Teatrze im. J. Osterwy. Dzieci uczestniczyły w 
zabawach językowych i dźwiękonaśladowczych z aktorem, 
współuczestniczyły w wykonaniu ilustracji do poznanych wierszy - praca 
warsztatowa z podziałem na zespoły plastyczne. Liczba uczestników 
programu: 103 osób, w tym: Niemcy- 46 osób, Polacy- 57 osób. 

• Wartość całkowita: 2 678,00 zł 
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• Wartość dofinansowania: 2 288,00 zł. Wkład własny finansowy: 390,00 zł 
został zabezpieczony z budżetu placówki. 

• Okres realizacji: 06.10.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

8. Tytuł projektu: Koncert Świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia pod 
hasłem: .,Językowy zawrót głowy" 
• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 

"Pro Europa Viadrina" 
• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 23. 

Dzieci z Przedszkola Miejskiegonr 23 uczestniczyły w Koncercie 
Bożonarodzeniowym w Friedrich- Wolf-Theater w Eisenhutenstadt. Pod 
kierunkiem nauczycieli przygotowały program artystyczny: tanieci piosenkę 
w języku polskim i niemieckim. Wykonały prezenty i upominki dla kolegówz 
Niemiec, wykonały kartki z życzeniami świątecznymi.Liczba uczestników 
programu: 111 osób, w tym: Niemcy- 56 osób, Polacy- 55 osób 

• Wartość całkowita: 2 100,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 1 910,00 zł. Wkład własny finansowy: 190,00 zł 

został zabezpieczony z budżetu placówki. 
• Okres realizacji: 01.12.2017 

• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

9. Tytuł projektu: 4x3 prosta sprawa 
• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 

"Pro Europa Viadrina" 
• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 23, 

dotyczył wykonania książki pt. "Językowy zawrót głowy" będącej zbiorem 
scenariuszy zajęć i zabaw rozwijających kompetencje językowe dzieci 
polskich i niemieckich w wieku przedszkolnym. Scenariusze wskażą 
nauczycielom placówek polskich i niemieckich możliwości wykorzystania 
materiału słownego oraz ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych w 
codziennej pracy dydaktycznej z dziećmi, przygotowując dzieci do 
sprawnego komunikowania się. Powstałe scenariusze będą przydatne 
szczególnie nauczycielom rozpoczynającym prowadzenie zajęć 

językowych w ramach programów Polsko- Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. Przez okres trwania projektu skupiono się szczególnie na 
mow1eniu. Odbyły się zaJęcia z cwJczeniami artykulacyjnymi i 
oddechowymi, będącymi zajęcia z emisji głosu i dykcji zarówno w języku 
polskim i niemieckim. Dzieci z nauczycielami wspierani przez specjalistów 
i metodyków wychowania przedszkolnego z Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego w Gorzowie Wlkp. w czasie wymiany polsko-niemieckiej 
tworzyły wiersze, wyliczanki, fraszki z licznymi łamańcami językowymi, 
które wykorzystano w pracach plastycznych. Odbyły się konkursy 
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recytatorskie, krasomówcze i plastyczne. Zgromadzony materiał 

wykorzystano do wykonania książeczki- poradnika metodycznego w formie 
scenariuszy zajęć i zabaw przygotowujących dzieci do rozwijania 
kompetencji językowych. W książce umieszczono około 8 scenariuszy 
zajęć z ćwiczeniami logopedycznymi wzbogaconymi ilustracjami 
do prowadzenia zajęć z dziećmi przygotowanymi przez Przedszkole 
Miejskiego nr 23 i Kita "Haus Sonnenhugel" w Eisenhuttenstdt. Wszystkie 
scenariusze są w języku polskim i niemieckim co umożliwia korzystanie z 
poradnika nauczycielom z obu krajów w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 
w ramach programu PNWM. 

• Wartość całkowita: 4 000,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 3 000,00 zł. Wkład własny finansowy: 1 000,00 zł 

został zabezpieczony z budżetu placówki. 
• Okres realizacji:15.12.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

1 O. Tytuł projektu: Poznaj język sąsiada w działalności gospodarczej 

• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 

• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych. 
Uczestniczyło w nim 25 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Gorzowie Wlkp. i 25 uczniów szkoły partnerskiej Konrad Waschmann 
Oberstufenzentrum Frankfurt (Oder) oraz 6 opiekunów. Celem realizacji 
projektu było:- Integracja młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez wspólną 
pracę i naukę,- Poznanie rynków pracy nadgranicznych regionów 
województwa lubuskiego i Brandenburgii,- Kształcenie postawy 
zaangażowania i samorządności uczniów,- Stworzenie sytuacji 
umożliwiającej aktywne używanie języka obcego, kształcenie kompetencji 
językowych uczniów, Program zrealizowano podczas dwóch spotkań 
młodzieży- 16 lutego 2017 r. w Gorzowie Wlkp. i 3 czerwca 2017r., we 
Frankfurcie. 

• Wartość całkowita: 2 418,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 1 456,00 zł. Wkład własny finansowy: 962,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 

• Okres realizacji: Program zrealizowano podczas dwóch spotkań młodzieży 
-16 lutego 2017 r. w Gorzowie Wlkp. i 3 czerwca 2017r., we Frankfurcie. 

• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

11. Tytuł projektu: Przełamywanie funkcjonujących stereotypów w codziennych 
relacjach polsko-niemieckich oraz porównanie systemów edukacji, 
szczególnie w zakresie zdawania matury, w obydwu krajach 

• Nazwa programu: Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 
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• Opis zadania: Projekt był realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące i 
dotyczył wymiany młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego ze Szkolą 

Saderbiom Gymnasium w Espelkamp/ Nadrenia Pólnocna Westfalia. 
Wizyta w Gorzowie Wlkp., 15 uczniów i 2 opiekunów ze szkoły niemieckiej 
jest zaplanowana w dniach 02- 06 kwietnia 2017 roku. Cele projektu: -
poznanie systemu edukacji w landzie Nadrenia Pólnocna - Westfalia 
(udział w lekcjach, dyskusje porównawcze), - Stereotypy - dyskusje nt. 
historycznych relacji między krajami, - wspólne zajęcia sportowe, 
kulinarne, zwiedzanie. 

• Wartość całkowita: 6 157,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 3 000,00 zł. Wkład własny finansowy: 3 157,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 
• Okres realizacji: 02.04-06.04.2017 

• Stan projektu: projekt zrealizowany; zakończony. 

12. Tytuł projektu: Gorzów- Rastede- znamy się 25 lat 

• Nazwa programu: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 
"Pro Europa Viadrina" 

• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Zespól Szkól 
Ogólnokształcących nr 1 dotyczył wymiany młodzieży l Liceum 
Ogólnokształcącego ze Szkołą Kooperative Gesamtschule Rastede 
(Bundesland: Niedersachsen - Niemcy). W projekcie brało udział 60 
uczniów i 4 opiekunów ( 30 uczniów i 2 opiekunów z ZSO nr 1 oraz 30 
uczniów i 2 opiekunów ze szkoły KGS Rastede).Cele projektu: Dla szkól:
pogłębianie i poszerzanie kontaktów między obiema szkołami, - inne formy 
realizacji zajęć z następujących przedmiotów: język polski, muzyka, 
plastyka, historia, geografia,- atrakcyjne dostosowanie zajęć do potrzeb i 
wymogów młodzieży niemieckiej,- wspólne stworzenie krótkiego filmu, 
promującego wymianę uczniowską. Dla młodzieży:- nawiązanie nowych 
znajomości i przyjaźni,- poznanie podobieństw i różnic kulturowych obu 
krajów,- zbieranie doświadczeń interkulturalnych,- rozwijanie dobrych 
sąsiedzkich stosunków,- trening umiejętności języka obcego. 

• Wartość całkowita: 22 476,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 14 976,00 zł. Wkład własny finansowy: 7 500,00 

zł został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 

• Okres realizacji:30.03- 07.04.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

13. Tytuł projektu: Rastede- rewizyta 2017 
• Nazwa programu: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregion 

"Pro Europa Viadrina" 
• Opis zadania: Projekt był realizowany przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 Projekt dotyczył wymiany młodzieży l Liceum 
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Ogólnokształcącego ze Szkołą Kooperative Gesamtschule Rastede 
(Bundesland: Niedersachsen - Niemcy). W projekcie uczestniczyło 66 
uczniów i 6 opiekunów ( 33 uczniów i 3 opiekunów z ZSO nr 1 oraz 33 
uczniów i 3 opiekunów ze szkoły KGS Rastede).Cele projektu:- pogłębianie 

i poszerzanie kontaktów między obiema szkołami, - poznanie podobieństw 
i różnic kulturowych obu krajów,- zbieranie doświadczeń interkulturalnych,
rozwijanie dobrych sąsiedzkich stosunków,- trening umiejętności języka 

obcego. Uczniowska wymiana l Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki - Kooperative Gesamtschule Rastede to największe i 
najstarsze przedsięwzięcie tego rodzaju w Gorzowie Wlkp., wpisujące się 
w działania naszego Miasta, dzięki którym funkcjonuje ono 
w świadomości społecznej jako miejsce znane z modelowych relacji 
polsko-niemieckich. Stanowi więc element promocji Miasta i jest wyrazem 
dbałości o dobrosąsiedzkie stosunki. Realizacja projektu wpłynęła na 
pogłębianie i poszerzenie kontaktów między obiema szkołami, 

nawiązywanie przyjaźni, popularyzowanie współpracy młodzieży oraz 
rozwijanie umiejętności językowych. 

• Wartość całkowita: 7 935,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 6 435,00 zł. Wkład własny finansowy: 1 500,00 zł 

został zabezpieczony przez Radę Rodziców. 

• Okres realizacji: 08.06-16.06.2017 
• Stan projektu: projekt zrealizowany, zakończony. 

~ Projekty współfinansowane z innych źródeł- krajowych 

1. Tytuł projektu: Przebudowa budynku ratusza miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
w zakresie budowy windy wewnętrznej wraz z niezbędnymi zmianami układu 
funkcjonalnego oraz instalacji wewnętrznych 

• Nazwa programu: PFRON 
• Opis zadania: Celem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych i 

dostępności infrastruktury administracji publicznej osobom 
niepełnosprawnym poprzez likwidację barier architektonicznych, które 
obecnie w znacznym stopniu uniemożliwiają dostęp i poruszanie się na 
terenie placówki. 

• Wartość całkowita: 435 256,1 O zł 

• Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł 

• Okres realizacji: 02-11.2017 r. 
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• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 30 listopada 2016 r., 

decyzja o uzyskaniu dofinansowania projektu 28 marca 2017 r. Projekt 

zrealizowany- zakończony. 

2. Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska 

i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej 

• Nazwa programu: środki rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia 
realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne 
zadania własne JST 

• Opis zadania: w ramach zadania przewidziane jest wykonanie 
następujących odcinków: 1) odcinek od rozbudowanego węzła drogowego 
"Gorzów Północ" na skrzyżowaniu DW 130 z drogą ekspresową S3 do 
skrzyżowania z ul. Słowiańską (dł. ode. 2,485 km) obejmuje: budowę 
dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu, skrzyżowań, ciągów pieszych, 
rowerowych i pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych peronami 
i wiatami przystankowymi, oświetlenia, odwodnienia; 2) odcinek od 
skrzyżowania z ul. Mosiężną do rozbudowywanego węzła drogowego 
"Gorzów Północ" na skrzyżowaniu DW 130 z drogą ekspresową S3 (dł. 

Ode. 0,571 km) obejmuje: budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, 
skrzyżowania, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok 
autobusowych peronami wiatami przystankowymi, oświetlenia, 

odwodnienia. 
• Wartość całkowita: 34 241 143,36 zł 

• Wartość dofinansowania: 17 120 571 ,00 zł 
• Okres realizacji: 2017-2019 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony 31 lipca 2017 r., umowa 

o dofinansowanie projektu podpisana 07 listopada 2017 r. Projekt w trakcie 
realizacji. 

3. Tytuł projektu: Przebudowa ul. K. Wielkiego w Gorzowie Wlkp. 
• Program: Program Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019. 

• Opis zadania: Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z chodnikami 
i kanalizacją deszczową i oświetleniem na odcinku o długości 995 m od 
posesji nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego w pobliżu Pałacyku Ślubów do 
pętli wraz z przebudową skrzyżowania przy ul. Czarnieckiego. Torowisko 
wyłączone z zakresu projektu. Realizacja zadania ma na celu podniesienie 
standardów i parametrów technicznych infrastruktury drogowej oraz 
poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników głównie poprzez przebudowę 
chodników, skrzyżowań, przystanków komunikacyjnych wyposażonych w 
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perony, umożliwienie ruchu rowerowego dodatkowo poza jezdnią oraz 
wprowadzenie rozwiązań specjalnych spełniających wymagania w zakresie 
osób niepełnosprawnych, kierowców i pozostałych użytkowników drogi. 

• Wartość całkowita: 8 381 983 zł 

• Wartość dofinansowania: 3 000 000 zł 
• Okres realizacji: 2018 
• Stan projektu: Wniosek złożony 15 września 2017 r. został oceniony 

pozytywnie, pomimo wysokiego miejsca w rankingu z uwagi na 
zmniejszenie puli środków w tegorocznej edycji Programu przez Radę 
Ministrów nie otrzymał dofinansowania. Pod koniec stycznia 2018 r. 
wysłano list do Ministra Infrastruktury z prośbą o przywrócenie poziomu 
środków na Program Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (edycja 
2017). 
W chwili obecnej Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach rezerwy 
subwencji ogólnej- wniosek o dofinansowanie złożony został 07.02.2018 r. 

4. Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - 11 etap 
wraz z przebudową ulicy Cichońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów i pieszych oraz poprawa stanu torowisk i sieci trakcyjnych 
• Nazwa programu: Rezerwa subwencji ogólnej 
• Opis zadania: Bezpośrednim efektem projektu jest podniesienie standardu 

infrastruktury transportowej, w szczególności drogowej, łatwiejszy dostęp 
do istniejących terenów inwestycyjnych, poprawa ich atrakcyjności w 
oczach przyszłych inwestorów, a także udostępnienie nowych terenów 
inwestycyjnych, polepszenie dostępności do głównych ciągów dróg w 
regionie, poprawę mobilności i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. 

• Wartość całkowita: 5 556 395,85 zł 
• Wartość dofinansowania: 1 222 854,78 zł 
• Okres realizacji: 06.07.2016 - 30.06.2017 
• Stan projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony dnia 09.02.2017. Projekt 

nie uzyskał dofinansowania z uwagi na przekroczenie alokacji w zadaniach 
preferowanych lj. dol. przebudowy obiektów inżynierskich. 

5. Tytuł projektu: Przebudowa 2 boisk piłkarskich przy ul. Myślibarskiej w 
Gorzowie Wielkopolskim 

• Nazwa programu: Program modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 
2017 

• Opis zadania: Budowa: - boiska piłkarskiego z naturalnej trawy o 
wymiarach 69 m x 112m wraz z odwodnieniem i nawodnieniem, 
-boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy o wymiarach 69 m x 112 m wraz z 
odwodnieniem i nawodnieniem, 
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-oświetlenia, ogrodzenie i piłkochwytów dla obydwu boisk 
• Wartość całkowita: 4 867 201 ,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 3 968 492,00 zł 

• Okres realizacji: 27.03.2017 -31.12.2018 r. 
• Stan projektu: Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie 

podpisana 18.07.2017 r., aneks nr 1 do umowy zawarto 14.12.2017 r. 

6. Tytuł projektu: Bezpieczna droga do szkoły 

• Nazwa programu: Fundacja "Orlen- dar serca"- edycja 2017r. 
• Opis zadania: poprawa bezpieczeństwa na 15 przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych blisko placówek oświatowych poprzez poprawę 

oznakowania. 

• Wartość całkowita: 140.165,00 PLN (100% darowizny z Fundacji "Orlen
dar serca". 

• Wartość dofinansowania: 100% darowizny z Fundacji "Orle n- dar serca". 
• Stan projektu: W grudniu 2017 ogłoszenie wyników: ze względu na bardzo 

dużą ilość wniosków, Miasto Gorzów nie otrzymało wsparcia. 

7. Tytuł projektu: Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego 
przy ul. Krasińskiego 
• Nazwa programu: Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, 

ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

• Opis zadania: Modernizacja stadionu przy ul. Krasińskiego zgodnie 
z wymaganiami dla obiektu certyfikowanego kat. III wraz z wyposażeniem. 
Modernizacja stadionu obejmuje m.in.: przebudowę areny głównej 

i powstanie bieżni lekkoatletycznej ośmiotorowej, skocznie do skoku w dal 
i trójskoku, skoku wzwyż, skoku o tyczce, dwie rzutnie do rzutu 
oszczepem, pchnięciu kulą, młotem i dyskiem; boisko z trawy naturalnej z 
systemem zraszania i drenażem, przebudowę trybun, oświetlenie niskie. 

• Wartość całkowita: 8.603.707 zł netto (10.584.008 zł brutto) 
• Wartość dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych t.j. 

6.053.419,00 zł 

• Okres realizacji: 2018-2019 r. 
• Stan projektu: Projekt został wpisany do Wieloletniego Planu Programu. 

W marcu 2018 wniosek zostanie złożony do 11 etapu Programu tj. do Planu 
Rocznego. 

8. Tytuł projektu: Program Bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury 
drogowej w zakresie przejść dla pieszych 

25 



• Nazwa programu: Program ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 
2017 (2017) 

• Opis zadania: Celem projektu była modernizacja przejść dla pieszych na 
drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Zadanie polegać miało na poprawie bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza
Paderewskiego, wzorcowym oznakowaniu 5 przejść dla pieszych, budowie 
wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego przy 
Miasteczku Ruchu Drogowego i SP 13, doświetleniu istniejących przejść 
dla pieszych przy ul. Jana Pawła oraz doświetleniu istniejących przejść dla 
pieszych poprzez wymianę 1 O opraw sodowych w rejonie istniejących 

przejść dla pieszych na oprawy typu LED 

• Wartość całkowita: 335 000,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 100 000, 00 zł 
• Okres realizacji: II-IV kwartał 2017 r. 
• Stan projektu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26 września 

br. ogłosił pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji. Mając na uwadze 
prawidłową realizację zadania (zgodnie ze złożonym harmonogramem), w 
tym wybór wykonawców, podpisanie umów, wykonanie robót, a następnie 
rozliczenie dotacji (zgodnie z założeniem Programu do końca 2017) Miasto 
podjęło decyzję o rezygnacji z podpisania umowy. Zadanie nie było realne 
do wykonania. 

9. Tytuł projektu: Lubuskie siłownie pod chmurką na rok 2017 rok 
• Nazwa programu: Lubuskie siłownie pod chmurką na rok 2017 rok 
• Opis zadania: Celem projektu było rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i 

sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez 
utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce 
spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego 
wypoczynku mieszkańców Gorzowa Wlkp. Przedmiotem projektu było 

dostawa oraz montaż urządzeń do ćwiczeń. Mieszkańcy wzięli udział w 
głosowaniu, w którym sami zdecydowali o lokalizacji siłowni na terenie 
skweru przy ul. Wawrzyniaka. 

• Wartość całkowita: 30 000,00 zł 
• Wartość dofinansowania: 8 700, 00 zł 
• Okres realizacji: maj-wrzesień 2017 r. 
• Stan projektu: Projekt nie otrzymał dofinansowania. Preferowane wsparcie 

dla siłowni w gminach wiejskich. 
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PODSUMOWANIE 

RPO-L POIŚ Programy 
Program POWER lnterreg 

rządowe 
Inne suma 

2020 

liczba podpisanych umów o 

dofinansowanie z 8 4 1 o 3 16 32 

podziałem na programy 

liczba wniosków 

składanych/czekających na 2 o o o 2 o 4 

decyzję o dofinansowaniu 

liczba procedowanych 
1 

umów o dofinansowanie 
o o 4 o o 5 

Łącznie 11 4 1 4 s 16 41 

Dokument przygotował: Wydział Strategii Miasta 
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Załącznik nr 4 

do Sprawozdania z realizacji 

"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020" 

za rok 2017 

"Wykaz dotacji unijnych, które wpłynęły do 

budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w 2017r. 

przygotowany przez Wydział Budżetu i 

Rachunkowości" 

Informacja za 2017 rok dostępna będzie po 31.03.2018 r. 
na www. bip.wrota.lubuskie.plfumgorzow 



Załącznik nr S 

do Sprawozdania z realizacji 

"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020" 

za rok 2017 

"Schemat Organizacyjny 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp." 

------- ----- ---. . . . .. - ---- - - . -- --·----- - ·-. -- - - - -·- ---···· ----------



Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
:li 

l PREZ~~ENT MIAST A l i! 
' 

l 
T l T 

Z-ca Prezydenta Z-ca Prezydenta Z-ca Prezydenta 
Miasta ds. Gospodarki Miasta ds. Rozwoju Miasta ds. Społecznych 

(PMG) (PMR) (PMS) 

T l Architekt Miejski ~ Wydział Wydział 
Gospodarki Urbanistyki 

- Wydział Edukacji 
- Komunalnej 1- i Architektury 

'i. 

Wydział Audytu i Transportu 
Wewnętrznego, 1- Publicznego 
Kontroli i Analiz Wydział Wydział Kultury 

Gospodarki f- i Sportu 
Wydział Inwestycji 1- Nieruchomościami 

' 

Kancelaria - i Remontów Dróg i Majątku 
Prezydenta Miasta -

. Wydział Spraw -
i!' ,, 

. Wydział Geodezji 
Obywatelskich 

Biuro Miejskiego 1- Wydział Strategii 1-
Rzecznika Miasta i Katastru 

Konsumentów -
Wydział Spraw 

i Spraw L 

Mieszkańców Wydział 
Wydział Ochrony Społecznych 

- Środowiska 
Zintegrowanych i Rolnictwa 

-
• Stanowisko - Inwestycji 

ds. BHP Terytorialnych Wydział -
Wydział Promocji 

Komunikacji 

i Informacji -

Biuro Konsultacji 

Wydział Obsługi 
'--- Społecznych 

i Rewitalizacji 
Inwestora l-
i Biznesu li 

l1 Legenda: 

l
'! .'(j w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych 
i l osobowych podległość Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

,!, 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 269NV/1!2017 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 grudnia 2017 roku 

l l 
Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta 

(SM) (SK) 

Urząd Stanu 
Wydział Budżetu - Cywilnego -
i Rac h u n kawości 

~l l Straż Miejska 

Wydział l-
Wydział Podatków i Opłat 

Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 
Kryzysowego Biuro Egzekucji - 1. Pion Ochrony -

Administracyjnej 
Informacji Niejawnych 

Administrator 
Bezpieczeństwa 

Informacji* 

Wydział 

1- Administracyjny 

Zarządzania 
- Systemami 

Informatycznymi 

'--
Wydział 

Organizacyjny 



Architekt Miejski 
l 

Wydział Audytu 
Wewnętrznego, 

Kontroli i Analiz 

Wydział Promocji 
i Informacji 

Biuro Miejskiego 
Rzecznika 

Konsumentów 
i Spraw 

Mieszkańców 

l Stanowisko 
ds. BHP 

' ·Legenda: 

~ 
1-

f-

1-

1-

l 
Z-ca Prezydenta 

Miasta ds. Gospodarki 
(PMG) 

Wydział Obsługi 

l- Inwestora 
i Biznesu 

f- Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Transportu 
Publicznego 

l- Wydział Inwestycji 
i Remontów Dróg 

Wydział Strategii 
f- Miasta 

Wydział 

- Zintegrowanych 
Inwestycji 

Terytorialnych 

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

l PREZYD~~~ MI~~T ~ 
l 

l l 
Z-ca Prezydenta Z-ca Prezydenta 

Miasta ds. Rozwoju Miasta ds. Społecznych 
(PMR) (PMS) 

Wydział 
l- Wydział Edukacji Urban !styki 

- i Ar chitektury 

Wydział . Wydział Kultury 
Gospodarki l- i Sportu - Nieruchomościami 

i Majątku 

f-
Wydział Spraw 
Obywatelskich 

- Wydział Geodezji 
i Katastru 

Wydział Spraw 
Wydział Ochrony - Społecznych 

l- Środowiska 
i Rolnictwa 

Wydział 
f- Komunikacji 

Biuro Konsultacji 
'-- Społecznych 

i Rewitalizacji 

, 'l (*) w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych 
, osobowych podległość Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia nr 101/W/1/2017 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 maja 2017 roku 

l l 
Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta 

(SM) (SK) 

Urząd Stanu 
Wydział Budżetu - Cywilnego 1-
i Rachunkowości 

-l l Straż Miejska 

- Wydział 

Wydział Podatków i Opłat 
Bezpieczeństwa 

i Zarządzania 
Kryzysowego 

- 1. Pion Ochrony 
L- Biuro Egzekucji 

l nformacji Niejawnych 
Administracyjnej 

Administrator 
Bezpieczeństwa 

Informacji* 

Wydział 

- Administracyjny 

-1 l 
L- Wydział 

Organizacyjny 




