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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 Sprawozdanie z realizacji działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji zgodnie
z “Programem ochrony powietrza dla Miasta Gorzowa Wlkp.” za 2014 r., przygotowane przez PGE
Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Załącznik nr 3 Zestawienie inwestycji realizowanych w 2014 r. przez Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
Załącznik nr 4 - Zestawienie wniosków o dofinansowanie (zgodnie umowami o dofinansowanie oraz
aneksami do tych umów) złożonych w 2014 r. (współfinansowanych ze środków UE oraz z innych
źródeł międzynarodowych i krajowych), przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej.
Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji unijnych, które wpłynęły do budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w 2014 r.,
przygotowany przez Wydział Budżetu i Rachunkowości.
Załącznik nr 6 – Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 38/W/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2015 r. oraz
poprzedni Schemat organizacyjny Urzędu Miasta obowiązujący w 2014 r.
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Panorama Gorzowa Wlkp., fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

1. Wstęp.
Niniejsze sprawozdanie za 2014 r. jest wynikiem realizacji założeń „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020”, która została przyjęta uchwałą
nr LXVIII/1073/2010 w dniu 3 lutego 2010 r. przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.
Dokument ten zastąpił przyjętą w 2000r. „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000 +”.
Raport nawiązuje do zapisów obowiązującej strategii rozwoju i sporządzany jest już po raz piąty.
Coroczne sprawozdania podawane są do publicznej wiadomości za pomocą miejskiej strony
internetowej www.gorzow.pl, w zakładce „Rozwój miasta”.
Konieczność prowadzenia monitoringu wynika z rozdziału 5. Strategii pt. „Metody wdrażania
i monitorowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.” W rozdziale tym ustalone
zostały procedury weryfikacji stopnia realizacji przyjętych założeń. Za realizację corocznych
przeglądów strategicznych, odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji (obecnie
Wydział Strategii Miasta), który do 31 marca każdego roku ma obowiązek przygotować całościowy
raport z realizacji zadań zawartych w Strategii za miniony rok, natomiast do 30 kwietnia każdego roku
sporządzone sprawozdanie winno być przekazane Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta
Gorzowa Wlkp., celem zapoznania się z raportem sporządzonym przez Wydział.
Zbiór informacji składający się na niniejszy raport został pozyskany od właściwych tematycznie
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., których nazwy są zgodne z obowiązującym
w 2014 r. schematem organizacyjnym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (Załącznik nr 6), a także
instytucji podległych samorządowi lub innych przedsiębiorstw z udziałem Miasta. Dane pochodzą
także z miejskiego portalu internetowego, jak również z Gorzowskich Wiadomości Samorządowych.
Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań podjętych w 2014 r. w zakresie
realizacji Strategii, a także efektów ich realizacji. Zgromadzone i opracowane dane są przydatne
w zarządzaniu rozwojem na poziomie lokalnym.
Dodatkowo do sprawozdania dołączone zostały załączniki z bardziej szczegółowymi danymi, które
razem z tymi zawartymi w raporcie stanowią pełną informację o funkcjonowaniu miasta w zeszłym
roku. W związku z tym, że w lutym br. nastąpiła zmiana schematu organizacyjnego Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp., w Załączniku nr 6 przedstawiono obowiązujący i wcześniejszy Schemat organizacyjny
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
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2. Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata
2010 – 2020.

„Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako stabilnego ośrodka o charakterze regionalnym
– największego miasta środkowego pogranicza polsko-niemieckiego oraz
Euroregionu Pro Europa Viadrina”.
Powyższe zdanie jest wizją rozwoju Miasta zapisaną w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020”. Jest ona kontynuacją z poprzednio obowiązującej Strategii.
Realizacja wizji odbywa się w czterech obszarach strategicznych: Oświacie i nauce, Polityce
prospołecznej, Ładzie przestrzennym oraz Ochronie środowiska.
Dla każdego z nich określono cele strategiczne, a dla prawidłowej realizacji tych celów określono
główne programy strategiczne wraz z ich działaniami, pogrupowanymi w tabelach.
Pod każdym działaniem umieszczonym w tabeli, wymienieni zostali ich koordynatorzy, odpowiedzialni
za ich realizację, a także wskazano tam mierniki oceny i termin realizacji działań.
 OŚWIATA i NAUKA
Cele strategiczne w obszarze oświaty i nauki skupiają się wokół zagadnień związanych
z dostosowaniem do aktualnych i przyszłych potrzeb, zapewnieniem dobrych warunków dla
szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dla uzyskania jego wysokiego
poziomu, podnoszeniem poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów i słuchaczy, niezbędnych do
funkcjonowania we współczesnym świecie, a także wspieraniem rozwoju Miasta poprzez rosnący
potencjał naukowy Gorzowa Wlkp. oraz doprowadzenie do powstania w Gorzowie Wlkp.
samodzielnej, publicznej szkoły wyższej o statusie akademickim.
W obszarze Oświaty i nauki przyjęto do realizacji następujące programy strategiczne:
1. Rozwój szkolnictwa wyższego.
2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach edukacyjnych –
modelowanie sieci szkolnictwa w Mieście zgodnie z założeniami reformy.
3. Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 POLITYKA PROSPOŁECZNA
Obszar strategiczny dotyczący polityki prospołecznej obejmuje zagadnienia, dla których wspólnym
punktem odniesienia jest stworzenie mieszkańcom Miasta warunków do godnego życia poprzez
eliminowanie zagrożeń (np. w zakresie bezpieczeństwa i pomocy społecznej) oraz umożliwienie
rozwoju poprzez wspieranie przedsiębiorczości, kultury i sportu. W dziedzinie promocji i rozwoju
miasta cele strategiczne koncentrują się na podniesieniu atrakcyjności miasta i okolic w oczach
inwestorów, zwiększeniu zainteresowania Miastem ze względu na możliwości w obszarze kultury,
turystyki i przedsiębiorczości, a także na realizacji kompleksowej i długofalowej strategii zarządzania
marką Gorzów. W zakresie polityki społecznej Strategia Rozwoju odwołuje się do uchwalonej trzy lata
wcześniej bardziej szczegółowej i wciąż aktualnej Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego na lata 2007+. W dziedzinie kultury celem Miasta jest dostosowanie kierunków
rozwoju kultury do miejskich dokumentów strategicznych wyższego rzędu, a także poprawa i rozwój
bazy technicznej instytucji kultury. Natomiast w dziedzinie kultury fizycznej - umożliwienie
powszechnego dostępu do sportu i rekreacji oraz współdziałanie miasta w osiąganiu wysokich pozycji
w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Ostatnim celem strategicznym
Miasta w ramach obszaru polityki prospołecznej jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa
osobistego.
W obszarze Polityki prospołecznej przyjęto do realizacji następujące programy strategiczne:
1. Bezpieczeństwo osobiste.
2. Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu szkolnego, młodzieżowego,
kwalifikowanego i powszechnego oraz organizacji widowisk sportowych na wysokim poziomie.
3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
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4. Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz dyscyplinach
indywidualnych.
5. Zwiększenie atrakcyjności strefy kulturalnej w Mieście.
6. Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych.
7. Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie usług kulturalnych i zapewnienie ich właściwego
zaspokajania.
8. Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+ oraz Programu działań
na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+.
9. Budowa marki Gorzowa Wlkp.
10. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
11. Dostępność komunikacyjna.
 ŁAD PRZESTRZENNY
Ten obszar strategiczny stwarza ramy dla realizacji celów wskazanych w pozostałych obszarach. Cele
strategiczne to kształtowanie harmonijnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, tworzenie systemu
terenów zielonych i otwartych, rewitalizacja historycznej zabudowy Miasta, poprawa sprawności
wewnętrznego układu komunikacyjnego Miasta Gorzowa Wlkp., a także tworzenie miejskiego systemu
informacji przestrzennej oraz zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu do
nowoczesnych mediów elektronicznych.
W obszarze Ładu przestrzennego przyjęto do realizacji następujące programy strategiczne:
Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju Miasta.
Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego nad Wartą.
Rewitalizacja historycznej zabudowy Miasta.
Utworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej.
Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu do nowoczesnych
mediów elektronicznych.
6. Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Rozwój publicznej komunikacji miejskiej.
1.
2.
3.
4.
5.

 OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym obszarze cele strategiczne to racjonalna gospodarka odpadami, kształtowanie
proekologicznych zachowań w życiu codziennym mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady
zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o środowisku,
ochrona powietrza atmosferycznego, racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi, poprawa klimatu
akustycznego i ograniczenie wibracji w Mieście oraz ochrona miejskich terenów zieleni i jej
poszczególnych komponentów.
W obszarze Ochrony środowiska przyjęto do realizacji następujące programy strategiczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zarządzanie zasobami wodnymi.
Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych.
Ochrona powietrza.
Poprawa klimatu akustycznego.
Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje.
Gospodarka odpadami komunalnymi.
Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym mieszkańców Gorzowa Wlkp.
w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do
informacji o środowisku.
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3. Sprawozdanie z realizacji programów strategicznych.
3.1. Oświata i nauka
3.1.1. Szk. Wyższe 1. Rozwój szkolnictwa wyższego
Symbol
Szk.
Wyższe 1
Działanie 1
Program

Rozwój szkolnictwa wyższego
Ustanowienie powiązań kooperacyjnych Miasta z gorzowskimi szkołami wyższymi oraz
uczelniami Woj. Lubuskiego, Szczecina, Poznania, Europejskim Uniwersytetem
Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi tych
ośrodków we wspieraniu przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia strategicznego
rozwoju Gorzowa, a będących elementem specyfiki zachodniego pogranicza Polski
Wypracowanie strategicznych rozwiązań

Miernik oceny działania
1
Termin realizacji
Działanie ciągłe
działania 1
Koordynator działania 1 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta *
Działanie 2
Działanie na rzecz utworzenia akademii gorzowskiej na bazie uczelni wyższych wspieranie zamierzeń szkół wyższych, skierowanych na realizację wymogów ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym, niezbędną dla utworzenia akademii gorzowskiej, m.in.
drogą dofinansowania niezbędnej do tego infrastruktury technicznej i naukowej (np.
dofinansowanie zakupów księgozbioru naukowego)
Miernik oceny działania Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo badawczej
2
Termin realizacji
Działanie ciągłe
działania 2
Koordynator działania 2 Doradca Prezydenta Miasta ds. szkolnictwa wyższego
*w tabelach kart programów strategicznych zostały użyte nazwy wydziałów w wersji zgodnej ze Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020

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. działa jako komunalna spółka prawa handlowego, w której dominującym
w strukturze własnościowej akcjonariuszem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie
Wlkp. (PWSZ) oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Z kolei jedynym akcjonariuszem ZUO Sp.
z o.o. jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Podstawowym zadaniem Spółki jest komercjalizacja
innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii środowiskowych, poprzez kreowanie nowych
podmiotów gospodarczych, w których GOT PNP Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe.
Powiązanie GOT PNP Sp. z o.o. z otoczeniem należy rozpatrywać na dwóch poziomach. Pierwszym
z nich są podmioty funkcjonujące w bezpośrednim otoczeniu Parku, których działania są zbieżne lub
wzajemnie się uzupełniają, tym samym oddziaływująca na sytuację gospodarczą Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (który tworzą Miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec,
Deszczno, Kłodawa i Santok) czy szerzej Aglomeracji Gorzowskiej (powstałej na podstawie
porozumienia 34 jednostek samorządu terytorialnego). Drugi poziom należy rozpatrywać w szerszym
kontekście powiązań gospodarczych oraz współpracy z podobnymi podmiotami w Polsce i na świecie.
Z uwagi na kluczowe obszary aktywności Spółki najważniejsze grupy docelowe w kontekście działania
PNP GOT Sp. z o.o. to sektor nauki i badań, sektor przedsiębiorstw, sektor instytucji otoczenia
biznesu (IOB), sektor edukacji i oświaty. Analizując poziom bezpośredniego otoczenia, kluczowe
jest wykorzystanie zasobów i oferty GOT PNP sp. z o. o. w zakresie edukacji dualnej i współpracy
z planowanym Centrum Edukacji Zawodowej, co przyczyni się w dłuższej perspektywie do
podniesienia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego o profilu technicznym i zawodowym
w województwie lubuskim.
W 2014 r. przygotowane zostało Wstępne Studium Wykonalności GOT PNP, w którym określono
warunki i parametry rozwoju projektu w wymiarach: organizacyjnym, technicznym, finansowym
i ekonomicznym.
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22 stycznia 2014 r., w delegaturze ZUO w Stanowicach, niedaleko Gorzowa, uroczyście otworzono
Klub Młodego Wynalazcy. Dzięki temu nowoczesnemu laboratorium uczniowie mogą przeprowadzać
naukowe doświadczenia, a lubuscy gimnazjaliści poprawić wyniki egzaminów z przedmiotów
przyrodniczo-matematycznych. W Klubie Młodego Wynalazcy można wykonywać samodzielne
doświadczenia, a także przygotowywać raporty ze swoich badań. Celem powstania tej pracowni była
budowa zespołu laboratoriów umożliwiających prowadzenie praktycznych zajęć dla uczniów z nauk
przyrodniczych i technicznych. Serce Klubu Młodego Wynalazcy stanowi więc nowoczesne
laboratorium fizyko - chemiczne, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Stwarza to dla
młodzieży niepowtarzalną możliwość czerpania wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności
bezpośrednio od doświadczonej kadry laboratoryjnej. Kolejnym krokiem w rozwoju Klubu Młodego
Wynalazcy będzie utworzenie laboratorium fizycznego oraz elektronicznego, w którym młodzież
będzie mogła konstruować urządzenia pod okiem doświadczonych inżynierów.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Działanie 2
W roku 2014 r. przeprowadzono szereg działań na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. W celu
przejrzystej ich prezentacji przedstawiono kolejne kamienie milowe przybliżające Miasto do powstania
Akademii Gorzowskiej.
1. Działania, których inicjatorem było Miasto Gorzów Wlkp.:
 20 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie dotyczące możliwości powołania Akademii
Gorzowskiej na bazie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
(ZWKF w Gorzowie Wlkp.) Ustalono, że nastąpi sprzedaż nieruchomości (stadion
przy ul. Mickiewicza i hala sportowa przy ul. Słowiańskiej) na rzecz Miasta. Łącznie za
zakupione nieruchomości Miasto ma zapłacić 7 000 000 PLN.
 27 lutego 2014 r. podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski
a Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (AWF w
Poznaniu), określające wzajemne działania i zobowiązania stron w zakresie
współpracy na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. W myśl tego porozumienia
uczelnia zobowiązała się do wydzielenia ze swoich struktur ZWKF w Gorzowie Wlkp.,
wsparcia starań o jego usamodzielnienie i tworzenie nowych kierunków kształcenia,
a po jego usamodzielnieniu – do przekazania na jego rzecz w drodze darowizny
nieruchomości, składających się na majątek AWF w Gorzowie Wlkp., z wyłączeniem
nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp.
 12 marca 2014 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego przedwstępnej umowy
darowizny Przystani Sportów Wodnych mieszczącej się przy ul. Fabrycznej
w Gorzowie Wlkp.
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Przystań Sportów Wodnych fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

 9 kwietnia 2014 r. Miasto i AWF w Poznaniu zawarły kolejną umowę przedwstępną,
dotyczącą sprzedaży przez AWF w Poznaniu na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp. hali
sportowej Alfa, przy ul. Słowiańskiej oraz stadionu lekkoatletycznego z budynkiem
dydaktyczno-sanitarnym przy ul. Mickiewicza.
 13 maja 2014 r. Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało pismo,
w którym poprosiło o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sprzedażą
i przekazaniem w formie darowizny nieruchomości o których mowa powyżej. Główną
wątpliwość stanowiły zapisy umowy przedwstępnej dotyczącej własności
nieruchomości. Po dokonaniu czynności prawnych miały one stanowić własność
Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem do zaliczenia ich do gminnego zasobu
nieruchomości w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
Miasta. Przeznaczenie to wyklucza ich istotność w budowaniu bazy dla
nowotworzonej szkoły wyższej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. złożyli
stosowne wyjaśnienia w kwestiach poruszonych przez pracowników Ministerstwa
Skarbu Państwa.
 26 czerwca 2014 r. Ministerstwo Skarbu Państwa odmówiło wyrażenia zgody na
dokonanie czynności prawnych, o których mowa powyżej. 9 lipca 2014 wpłynął
sprzeciw AWF w Poznaniu od rozstrzygnięcia Ministra Skarbu Państwa. W efekcie
Minister postanowił uwzględnić sprzeciw AWF i wyraził zgodę na dokonanie
czynności prawnych objętych wnioskiem AWF.
 8 sierpnia 2014 r. w obecności notariusza zostały podpisane dwa akty notarialne:

dotyczący nieodpłatnego przekazania Przystani Sportów Wodnych na
rzecz Miasta Gorzowa Wlkp.; wartość Przystani wynosi 8 095 000 PLN

dotyczący zbycia w drodze sprzedaży na rzecz Miasta Gorzowa
nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej oraz części nieruchomości
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza.
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Uchwałą z dnia
18 września 2014 r. wyraziła zgodę na włączenie w strukturę organizacyjną PWSZ
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania
Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. W Uchwale m.in. znalazł się zapis
mówiący, iż zobowiązania ZWFK muszą zostać uregulowane przez AWF w Poznaniu.
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 30 września 2014 r. Senat AWF podjął uchwałę pozytywnie opiniującą wyłączenie ze
struktury AWF Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. oraz
wydano wstępną zgodę na integrację z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Gorzowie Wlkp. Zaznaczono jednak, iż włączenie to nie może się odbyć na
zasadach finansowych zaproponowanych przez Rektora PWSZ. Opinia prawników
wskazuje, że nie ma możliwości włączenia ZWKF w nową strukturę organizacyjną bez
przejęcia przez PWSZ zobowiązań finansowych wygenerowanych przez ZWKF.
 10 grudnia 2014 r. na prośbę Rektora AWF w Poznaniu Zarząd Województwa
Lubuskiego podjął decyzję, dotyczącą zwiększenia dofinansowania dla AWF na
realizację projektu pn.: „Modernizacja budynku fizjoterapii” z 50% do 80% (prawie
o 8 000 000 PLN więcej), pod warunkiem podpisania porozumienia pomiędzy AWF,
a PWSZ w sprawie powołania Akademii Gorzowskiej.
 Miasto Gorzów Wlkp. dofinansowało koszty rozwoju naukowego pierwszoetatowej
kadry naukowo – dydaktycznej PWSZ w Gorzowie Wlkp., w tym dofinansowano
przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w wysokości 350 000 PLN.
Z przedłożonego przez PWSZ rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana na
zakup książek do biblioteki uczelnianej oraz zakup czasopism fachowych w wysokości
47 803 PLN oraz na pokrycie kosztów rozwoju naukowego w wysokości 302 197 PLN.
2. Działania, których inicjatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wlkp.:
 przyjęcie Uchwały nr 27/000/2014 Senatu PWSZ z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych i strukturalnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wlkp.;
 przyjęcie Uchwały nr 28/000/2014 Senatu PWSZ z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rektora na dokonanie zmian organizacyjnych
i strukturalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wlkp.;
 przyjęcie Uchwały nr 1/000/2014 Konwentu PWSZ z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych i strukturalnych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wlkp.;
 przyjęcie Uchwały nr 2/000/2014 Konwentu PWSZ z dnia 18 września 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rektora na dokonanie zmian organizacyjnych
i strukturalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wlkp.;
 rozwój Wydawnictwa Naukowego PWSZ;
 rozwój kadry naukowej;
 przygotowania do oceny parametrycznej Wydziału Humanistycznego;
 przygotowania do uzyskania uprawnień do doktoryzowania w dziedzinie
językoznawstwo;
 spotkania z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu prof. dr.
hab. Jerzym Smorawińskim;
 spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Działania, których inicjatorem był Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.:
 zrealizowano 2 procedury profesorskie oraz habilitacyjne;
 ustabilizowano kadrę na kierunku Fizjoterapia, przez zatrudnienie kadry
doktorskiej w Wydziale jako podstawowym miejscu pracy;
 rozmowy z PWSZ w Gorzowie Wlkp. w celu ustalenia ostatecznych warunków
porozumienia służącemu możliwie szybkiemu stworzeniu warunków do
utworzenia Akademii Gorzowskiej;
 prace związane z ukończeniem budynku dydaktycznego przy ul. Orląt
Lwowskich. Ukończenie inwestycji jest przewidziane na czerwiec 2015 r.
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Na potrzeby niniejszego sprawozdania gorzowskie Wyższe Uczelnie przedstawiły dane
odnośnie kadry naukowej w 2014 r.:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.:
Pierwszoetatowi pracownicy dydaktyczni z podziałem na stopnie i tytuły:
 prof. dr hab. - 7 osób (o 3 osoby więcej niż w 2013 r.),
 dr hab. – 13 osób (o 6 osób więcej niż w 2013 r.),
 dr – 68 osób (o 16 osób więcej niż w 2013 r.),
 mgr – 68 osób (o 9 osób mniej niż w 2013 r.).
 Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie
Wlkp.
Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 45 pracowników zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu,
w tym 4 profesorów zwyczajnych, 8 doktorów habilitowanych, 30 doktorów oraz
3 magistrów. Do prowadzenia zajęć specjalistycznych zatrudniani są również pracownicy na
umowy cywilno-prawne.
 Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Etatową kadrę stanowią osoby o następujących kwalifikacjach: 2 osoby z tytułem doktora
habilitowanego, 6 doktorów oraz 6 magistrów, w tym praktycy tworzący tzw. minimum kadrowe,
będący przedstawicielami środowiska praktyki gospodarczej naszego Miasta. Praktycy prowadzą
zajęcia z przedmiotów specjalistycznych. Uczelnia zatrudnia również na umowy cywilno-prawne
średnio 40 osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia i podyplomowych w
zakresie logistyki, transportu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania produkcją, jakością,
bezpieczeństwem pracy oraz zarządzaniem w administracji.
Budynek główny uczelni został w kwietniu 2014 r. sprzedany Uniwersytetowi Szczecińskiemu,
który przeznaczył go na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

3.1.2. Edukacja 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich
poziomach edukacyjnych – modelowanie sieci szkolnictwa w mieście zgodnie
z założeniami reformy
Program

Symbol
Edukacja 1

Działanie 1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4
Działanie 5
Miernik oceny działania 5

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach
edukacyjnych - modelowanie sieci szkolnictwa w mieście zgodnie
z założeniami reformy
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
Zmniejszenie liczby dzieci z dysfunkcjami
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Współczynnik objęcia dzieci edukacją przedszkolną
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych we wszystkich placówkach,
umożliwiająca dziecku niepełnosprawnemu kontynuację nauki w środowisku
lokalnym w oddziale ogólnodostępnym
Dostępność placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Dostosowanie szkół podstawowych do przyjęcia 6. Latków do klas I
Analiza warunków edukacji 6. latków w szkołach
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Wdrażanie zmian związanych z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii
Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii
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Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

Działanie ciągłe
Wydział Edukacji

Działanie 1
W 2014 r. wczesną i wyspecjalizowaną
niepełnosprawnością i ich rodziny.

pomocą

objęto

106

dzieci

zagrożonych

W 2014 r. nadal funkcjonowały 4 zespoły terapeutyczne, realizujące wczesne wspomaganie
(Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, Zespół Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych, Zespół Kształcenia Specjalnego). W 2014 r. 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. W 2014 r. nie
utworzono nowego zespołu.
Działanie 2
Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na wysokim
poziomie, w roku szkolnym 2014/2015 podobnie jak w poprzednim roku wynosi 95 %. Podobnie, jak
w latach ubiegłych zorganizowano oddziały przedszkolne 5 godz. dla dzieci 5 i 6 letnich w szkołach
podstawowych oraz dla dzieci 3 i 4 letnich przy Szkole Podstawowej nr 16. W związku z rosnącymi
potrzebami w zakresie edukacji przedszkolnej we wszystkich placówkach oddziały są maksymalnie
wypełnione.
Od 1 września 2014 r. dzieci urodzone od stycznia do 30 czerwca 2008 r. zostały objęte obowiązkową
edukacją w kl. I. Realizację obowiązku szkolnego rozpoczęto dla dzieci 6 letnich (łącznie) ze szkołami
niepublicznymi.

Gorzowskie Przedszkolaki fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
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Wykres 1. Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym Gorzowie Wlkp. w latach 2011-2015.
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Działanie 3
W roku 2014 dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach było
przystosowanych 8 obiektów oświatowych (o 2 obiekty więcej niż w 2013 r.), w tym 3 przedszkola
(Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 17, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27) i 4
szkoły (ZSO nr 16, 2 obiekty ZS nr 13, ZS nr 14, ZKS nr 1). Ponadto 10 placówek (ZS nr 20, ZSO nr 2,
ZSTiO, ZSO nr 1, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14, Przedszkole Miejskie nr 19, Przedszkole
Miejskie nr 22, Przedszkole Miejskie nr 23, Przedszkole Miejskie nr 31, Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych) posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest to
o 5 obiektów więcej niż w 2013 r. W latach 2010 - 2013 - 10% placówek było przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych, w roku 2014 – 12%.
Działanie 4
W 2014 r. 14 szkół podstawowych (100 % bez szkół specjalnych i Sportowej Szkoły Podstawowej,
w której funkcjonują klasy IV-VI) posiadało przystosowane gabinety i miejsca zabaw dla potrzeb
dzieci 6 letnich. Place zabaw funkcjonowały przy 5 placówkach (Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła
Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 20),
co stanowi 36%, tj. o 7% więcej niż w 2013 r.
Wykres 2. Przystosowanie gorzowskich szkół do przyjęcia 6-latków na przestrzeni lat 2011-2014.
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Działanie 5
W ramach Działania 5 wykonano następujące zadania:


Do dyspozycji uczniów i nauczycieli w gorzowskich samorządowych szkołach i placówkach
oświatowych w roku 2014 pozyskano nowoczesne środki dydaktyczne na ok. 736 812 PLN (była
to kwota o 282 316 PLN niższa niż w 2013 r.), w tym:
- 171 zestawy komputerowe (173 746 PLN),
- 60 tabletów (105 895 PLN),
- zestawy do przeprowadzania doświadczeń i badań przyrodniczo – fizycznych, w tym
* sprzęt do nauki resuscytacji (3 070 PLN),
* 88 laptopy (125 400 PLN),
* 62 projektory multimedialne (103 361 PLN),
* 9 tablic interaktywnych (27 928 PLN),
* 4 wizualizery (4 047 PLN),
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* 73 monitory (10 584 PLN),
* wyposażenie laboratorium do nauki języków obcych (13 060 PLN),
* 65 zestawów edukacyjnych do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
(8 343 PLN),
* sprzęt dydaktyczny potrzebny do praktycznej nauki zawodu (90 340 PLN),
* sprzęt elektroniczny: drukarki, ekrany projekcyjne, sprzęt nagłaśniający, telewizory (71 038
PLN).

3.1.3. Edukacja 2. Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy

Program

Symbol
Edukacja 2

Działanie 1
Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4
Działanie 5
Miernik oceny działania 5
Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy
Różnorodna oferta edukacyjna
Struktura kształcenia ogólnego i zawodowego.
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Rozwijanie szkolnictwa zawodowego
Wzrost liczby uczniów szkół zawodowych.
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Objęcie priorytetem przedmiotów ścisłych
Wyniki egzaminów zewnętrznych
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Rozwijanie kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych
Powszechność i różnorodność oferty edukacyjnej
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji
Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rynku pracy
Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Działanie ciągłe
Wydział Edukacji

Działanie 1
Miasto Gorzów Wlkp. w ramach zadań gminy i powiatu w roku szkolnym 2014/2015 prowadzi
17 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: samodzielne: IV LO, Liceum Plastyczne, Sportowe Liceum
Ogólnokształcące, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 14 oraz 15 zespołów szkół.
Kształcenie ustawiczne, praktyczne oraz dokształcanie teoretyczno – zawodowe dla pracowników
młodocianych realizowane jest w Centrum Kształcenia Zawodowego. W szkołach dla młodzieży
funkcjonują 73 oddziały liceum ogólnokształcącego, w tym 3 oddziały integracyjne oraz 7 oddziałów
sportowych, 105 oddziałów technikum 4 letniego, 4 oddziały liceum plastycznego, 32 oddziały
zasadniczej szkoły zawodowej, w tym 3 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 5
oddziałów szkoły przysposabiającej do pracy (SIO 30.09.2014). Szkoły ponadgimnazjalne posiadają
bogatą ofertę edukacyjną.
W liceum ogólnokształcącym prowadzone są klasy z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; przyrodniczymi: chemia, biologia, geografia oraz
ścisłymi: fizyka, matematyka.
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
fot. Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.

Spośród przedmiotów uzupełniających, uczniowie mają do wyboru: warsztaty taneczne, teatralne,
fotograficzne, dziennikarskie, filozoficzne, multimedia i grafika, dowodzenie w matematyce.
W szkołach ponadgimnazjalnych realizowane są trzy innowacje pedagogiczne: w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących „Wychowanie proobronne” (Technikum nr 6), IV Liceum
Ogólnokształcącym „Dobre wybory, dobre studia”, w Zespole Szkół Odzieżowych „Nowoczesne
projektowanie odzieży”. Kształcenie sportowe gorzowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej odbywa się
w Liceum Sportowym w Zespole Szkół Sportowych, w zakresie sportów wodnych i lekkiej atletyki oraz
w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w którym
funkcjonuje oddział klasy sportowej o profilu piłka nożna.
Kształcenie zawodowe realizowane jest w następujących szkołach: w zawodach technicznych:
plastyk (Liceum Plastyczne), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (Zespół Szkół nr 12),
technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych (Zespół Szkół Budowlanych), technik
organizacji reklamy, technik ekonomista i technik handlowiec (Zespół Szkół Ekonomicznych), technik
elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk, technik teleinformatyk (Zespół
Szkół Elektrycznych), kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych (Zespół Szkół Gastronomicznych),
technik mechanik specjalizacja obrabiarki sterowane numerycznie, technik logistyk, technik spedytor
(Zespół Szkół Mechanicznych) technik usług fryzjerskich, technik technologii odzieży (Zespół Szkół
Odzieżowych), technik ogrodnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu (Zespół Szkół
Ogrodniczych), technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik analityk (Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących).
W zasadniczych szkołach zawodowych prowadzone jest kształcenie w następujących
zawodach: w Zespole Szkół Budowlanych – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, Zespole Szkół Elektrycznych –
elektryk, monter mechatronik, w Zespole Szkół Gastronomicznych – piekarz/cukiernik, kucharz,
w Zespole Szkół Mechanicznych – mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn
i urządzeń spec. spawacz, w Zespole Szkół Odzieżowych – sprzedawca, krawiec, fryzjer oraz
kształcenie wielozawodowe, w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 – pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej i kucharz.
Działanie 2
Liczba młodzieży w gorzowskich samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych przedstawia
się następująco:
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Tabela nr 1. Porównanie liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i zawodowych)
w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym od 2006/2007 do 2014/2015.

Rok szkolny

Szkoły ogólnokształcące

Szkoły zawodowe

liczba uczniów

% uczniów

liczba uczniów

% uczniów

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

3815
3587
3207
2904

47,42
47,66
45,17
42,52

4230
3939
3893
3925

52,58
52,34
54,83
57,48

2010/2011

2676

39,96

4020

60,04

2011/2012

2509

39,11

3905

60,88

2012/2013

2303

37,97

3762

62,03

2013/2014

2155

36,69

3719

63,31

2014/2015

2115

36,80

3632

63,20

*bez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 14
Wykres nr 3. Procentowy udział uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych w Gorzowie w roku szkolnym
od 2006/2007 do 2014/2015.
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2009/2010

% uczniów liceów ogólnokształcących
w Gorzowie Wlkp.
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Działanie 3
Gimnazja
W związku z wprowadzeniem w 2012 roku nowych zasad egzaminu gimnazjalnego, w tabeli nr 2
prezentowane jest zestawienie średnich wyników w ujęciu procentowym, obejmujące w 2011 r. –
część matematyczno - przyrodniczą, a od 2012 r. tylko matematyczną.
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Tabela nr 2. Zestawienie średnich wyników egzaminów gimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. w ujęciu
procentowym w latach 2011-2014.

Gimnazjum

2011

2012

2013

2014

nr 3

21,42

45,84

49,25

50,89

nr 4

21,26

47,20

39,34

44,99

nr 6

23,83

50,65

49,03

53,74

nr 7

24,05

46,20

49,16

46,53

nr 9

28,42

58,28

54,06

56,40

nr 12

21,92

41,47

45,40

41,21

nr 13

22,46

49,12

55,06

51,14

nr 16

19,31

41,38

44,26

38,81

nr 20

23,83

46,75

50,40

47,60

nr 21

26,03

51,79

50,31

53,00

Sport. nr 1

25,29

58,81

56,78

54,24

Sport. nr 2

---

40,29

51,43

34,88

Szkoły ponadgimnazjalne
Tabela nr 3. Zestawienie średnich wyników egzaminów w liceach ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
w ujęciu procentowym w latach 2011-2014.

2011
NAZWA SZKOŁY
I LO - Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1
II LO -Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 2
III LO - Zespół
Szkół
Ogólnokształcących
nr 3
IV LO
V LO
VI LO - Zespół
Szkół Technicznych
i
Ogólnokształcących
VIII LO - Zespół
Szkół
Ogólnokształcących
nr 16
Sportowe Liceum
Ogólnokształcące Zespół Szkół
Sportowych

2012

%
%
%
zdawalności śr. wynik zdawalności

2014

2013
%
śr.
wynik

%
zdawalności

%
śr.
wynik

%
zdawalności

%
śr.
wynik

99,00

77,00

100,00

86,48

100,00

82,00

100,00

73,48

100,00

75,88

100,00

86,21

100,00

84,84

100,00

73,73

100,00

63,72

100,00

74,80

100,00

67,10

95,51

51,84

100,00

70,20

100,00

83,04

100,00

74,38

97,78

59,58

67,36

38, 30

85,30

48,20

91,57

50,60

67,74

34,45

96,25

52,50

85,71

48,86

98,00

54,20

67,35

38,29

70,50

33,40

78,94

43,21

88,89

42,60

37,50

30,00

87,50

51,00

94,10

56,60

91,67

54,00

77,78

42,89
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Tabela nr 4. Zestawienie średnich wyników egzaminów w technikach w Gorzowie Wlkp. w ujęciu procentowym
w latach 2011-2014.
2011
2012
2013
2014
%
%
%
%
%
%
%
%
NAZWA SZKOŁY
śr.
śr.
zdawalności śr. wynik zdawalności
zdawalności śr. wynik zdawalności
wynik
wynik
Technikum nr 1 Zespół Szkół
50,00
30,20
86,60
48,00
48,60
37,00
32,69
24,54
Budowlanych
Technikum nr 2 Zespół Szkół
81,43
43,00
83,10
50,20
81,20
46,00
65,71
41,14
Ekonomicznych
Technikum nr 3 Zespół Szkół
63,83
36,89
73,00
43,00
93,30
48,00
73,81
36,48
Gastronomicznych
Technikum nr 4 Zespół Szkół
22,20
25,80
50,00
30,32
48,10
31,00
23,53
23,41
Odzieżowych
Technikum nr 5 Zespół Szkół
75,00
42,26
91,43
46,12
89,70
43,00
76,32
34,26
Mechanicznych
Technikum nr 6 Zespół Szkół
Technicznych
87,50
48,80
75,29
53,28
95,2
57,00
87,64
48,76
i Ogólnokształcący
ch
Technikum nr 7 Zespół Szkół
94,00
54,00
99,00
68,40
99,1
66,00
91,74
54,00
Elektrycznych
Technikum nr 8 60,00
32,20
76,90
45,20
61,1
37,00
41,67
26,58
Zespół Szkół nr 12
Technikum nr 9 Zespół Szkół
26,70
24,00
67,00
40,00
26,5
28,00
40,00
26,63
Ogrodniczych
Liceum Plastyczne
76,19
43,52
94,12
59,42
85,7
48,00
65,38
37,69

Tabela nr 5. Zestawienie średnich wyników egzaminów w szkołach dla dorosłych w Gorzowie Wlkp. w ujęciu
procentowym w latach 2011-2014.
2011
2012
2013
2014
%
%
%
%
%
%
%
%
śr.
śr.
zdawalności śr. wynik zdawalności
zdawalności śr. wynik zdawalności
NAZWA SZKOŁY
wynik
wynik
I Uzupełniające
Liceum
Ogólnokształcące
37,50
27,75
33,00
24,67
83,00
46,00
------dla Dorosłych ZSO
nr 1
I Liceum
Ogólnokszt.
43,70
32,00
75,00
44,00
63,00
42,00
56,25
30,38
dla Dorosłych ZSO nr 1
Technikum
Uzupełniające dla
Dorosłych nr 1 –
---------------------13,50
Zespół Szkół
Budowlanych

Działanie 4
Kształcenie dorosłych w roku szkolnym 2014/2015 r., w zakresie ogólnokształcącym realizowane
jest w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. W
zakresie zawodowym odbywa się w Technikum Uzupełniającym nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół
Budowlanych (w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa). W ramach form
kształcenia pozaszkolnego, realizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe.
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W roku szkolnym 2014/2015 uruchomiono: cztery kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego: A.65
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (30 osób), M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
(29 osób), E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (43 osoby), E.24 Eksploatacja maszyn,
urządzeń i instalacji elektrycznych (21 osób) oraz trzy w Zespole Szkół Odzieżowych – A.19
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (25 osób), A.12 Wykonywanie usług krawieckich (28 osób) i A.48
Projektowanie wyrobów odzieżowych (27 osób). Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są kursy
doskonalące, organizowane przez Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego. W ubiegłym roku zorganizowano i przeprowadzono ogółem
9 kursów dla 118 osób w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: kurs obsługi
programu komputerowego Excel dla zaawansowanych, kurs spawania metodą MAG, trzy kursy
spawania łukowego metodą MAG i TIG, trzy kursy okresowe bhp dla pracowników placówek
oświatowych, szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Działanie 5
Poradnictwo zawodowe realizowane jest w 100 % szkół przez Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych.
Tabela nr 6. Liczba uczniów objętych zajęciami grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia
i zawodu w latach 2010-2014.

Typ szkoły
Szkoły
podstawowe
Gimnazja
Szkoły
ponadgimnazjalne
Razem

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

499

897

711

730

772

41

52

842

913

954

498

581

1081

1594

921

1038

1530

2634

3237

2647

Tabela nr 7. Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie przeprowadzonych
badań w latach 2010-2014.

Typ szkoły
Szkoły
podstawowe
Gimnazja
Szkoły
ponadgimnazjalne
Razem

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

0

0

0

0

0

72

48

96

88

105

12

21

44

24

25

88

69

140

112

130

Tabela nr 8. Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi bez przeprowadzonych badań
w latach 2010-2014.

Typ szkoły
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły
ponadgimnazjalne
Razem

2010 r.
88
81
31

2011 r.
0
22
18

2012 r.
0
24
23

2013 r.
0
11
8

2014 r.
9
10
0

200

40

47
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3.2. Polityka prospołeczna
3.2.1. Bezp. 1. Bezpieczeństwo osobiste
Program

Symbol
Bezp. 1

Działanie 1
Miernik oceny działania 1

Bezpieczeństwo osobiste
Zintensyfikowanie działań prewencyjnych w zagrożonych rejonach
Ankiety, sondy prowadzone przez media wśród mieszkańców Miasta;
Analizy komisji pracujących w mieście;
Obniżenie wskaźników przestępczości;
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Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta;
Zmniejszenie strat spowodowanych wandalizmem- zmniejszenie kosztów.
Działanie ciągłe
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach
gromadzenia się młodzieży
Raport z przeprowadzonych działań
Działanie ciągłe
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Większe wykorzystanie monitoringu wizyjnego Miasta do interweniowania
w przypadku niewłaściwych zachowań i przestępstw
Raport z wykorzystania monitoringu
Działanie ciągłe
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Informacje dotyczące realizacji Programu „Bezpieczeństwo osobiste”, Działanie 2, udostępnione
zostały przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Straż Miejską, Komendę Miejską
Policji w Gorzowie Wlkp., oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie
Wlkp., za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
umieszczone są w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Działanie 1
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.
W 2014 r. Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. odnotowała na terenie miasta 780 kradzieży
rzeczy, 559 włamania, 186 zniszczeń mienia, 96 kradzieży pojazdów, 53 przypadków uszkodzeń
ciała, 41 rozboje, 24 bójki lub pobicia.

Patrol Policji fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
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Wykres nr 4. Rodzaje przestępstw na terenie Gorzowa Wlkp. w 2014 r.

kradzieże rzeczy
włamania
zniszczenia mienia
kradzież pojazdów
uszkodzenia ciała
rozboje
bójki lub pobicia

W 2014 r., w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił znaczny spadek przestępczości.
Odnotowano o 13 mniej rozbojów, o 25 mniej bójek i pobić. W 2014 r. stwierdzono o 1 mniej włamanie
oraz o 29 mniej kradzieży pojazdów, nastąpił także spadek liczby uszkodzeń mienia - o 143.
W 2014 r. wszczęto ogółem 3 534 dochodzeń i śledztw (w 2013 r. – 3 769). Postępowań
przygotowawczych o przestępstwa kryminalne wszczęto 2 556 (w 2013r. – 2 782).
Współczynnik wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw kryminalnych w 2014 r. wyniósł 32,9%,
tj. o 1,2% więcej niż w roku 2013.
Bezpieczeństwo na drodze
W porównaniu do lat poprzednich systematycznie wzrastała ilości badań kierujących na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W 2014 r. badaniom takim poddano ponad 120 tys.
kierujących, to jest o połowę więcej niż w roku 2013.
W 2014 r. prowadzono szereg działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach
miasta Gorzowa Wlkp., między innymi działania „Trzeźwy Poranek”, które w 2014 r. przyczyniły się
do wyeliminowania z dróg 280 nietrzeźwych kierujących. Po raz pierwszy od wielu lat liczba
ujawnionych nietrzeźwych kierujących spadła. W porównaniu do roku poprzedniego, w 2014 r.
ujawniono o 100 osób nietrzeźwych mniej.
Z uwagi na szeroki wachlarz mogących wystąpić niebezpieczeństw i zagrożeń komunikacyjnych
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wdraża do realizacji szereg działań kontrolnych oraz
akcji informacyjnych związanych z ruchem drogowym, skierowanych odrębnie do grupy
zmotoryzowanych oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego:
 Kontrola oznakowania i miejsc niebezpiecznych na drogach,
 Utrzymywanie przejezdności dróg,
 Przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych
 Ujawnianie wykroczeń mających główny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 Bądź widoczny,
 Eliminowanie wykroczeń w ruchu pieszym
 Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku w trakcie wakacji i
ferii zimowych.
W 2014 r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. doszło do 66 wypadków drogowych, w których zginęły
4 osoby, a 82 doznały obrażeń ciała. W okresie tym odnotowano 1 978 kolizji drogowych.
Tabela nr 9. Liczba wypadków, zabitych, rannych i kolizji w latach 2012-2014

MIEJSCE
ZDARZENIA
Miasto Gorzów
Wlkp.

WYPADKI
2012 2013 2014
102
89
66

2012
5

ZABICI
2013 2014
6
4

2012
129

RANNI
2013 2014
127
82

KOLIZJE
2012 2013 2014
1741 2108 1978
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Tabela nr 10. Ilość sprawców wypadków i kolizji będących w stanie nietrzeźwości w latach 2012-2014 na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.
WYPADKI
ZABICI
RANNI
KOLIZJE
STAN
NIETRZEŹWOŚCI 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
KIERUJĄCY
PIESI

5
3

4
0

4
0

0
0

1
0

4
0

9
4

8
0

5
0

51
8

57
4

59
5

Cyklicznie, co roku na terenie działania KMP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzane są działania
prewencyjne zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa:
 przeprowadzona analiza zagrożenia przestępczością samochodową na terenie Komendy
Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wykazała niewielki spadek przestępczości dot. kradzieży,
usiłowania kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do samochodów oraz kradzieży akcesoriów
samochodowych.
 okresy przedświąteczne charakteryzują się nasileniem wykroczeń wymienionych w Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ideą prowadzenia działań w
tych okresach, było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach dużych
sklepów i ciągów handlowych w okresie tzw. gorączki przedświątecznej.
 przeprowadzona analiza zagrożenia przestępczością na terenie Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie Wlkp. wykazała, że nastąpił wzrost dynamiki przestępstw związanych
z przestępczością narkotykową.
KMP w Gorzowie Wlkp. podejmuje szereg działań ukierunkowanych do różnych grup wiekowych oraz
o zróżnicowanym statusie społecznym.
Bezpieczeństwo osób bezdomnych.
Przeciwdziałanie zamarznięciom osób bezdomnych jest priorytetem akcji „Zima - Bezdomni”
prowadzonej w 2014 r.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – okres wakacji oraz ferii zimowych.
Wakacje – wzorem lat ubiegłych podejmowano działania, których głównym celem było
ograniczenie i eliminowanie sytuacji skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników
zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku. Działania te, prowadzone w ramach corocznej
akcji pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” miały charakter rozpoznawczy, informacyjno-edukacyjny i
kontrolny.
Ferie zimowe - w dużej mierze, podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży odbywa się przez
organizowane spotkania profilaktyczne. Stała współpraca ze szkołami oraz instytucjami
organizującymi wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii pozwala na dotarcie do dużej grupy
osób z tego przedziału wiekowego. Dzięki pogadankom, filmom oraz poprzez zabawy świetlicowe
przekazywane i przyswajane są dzieciom następujące wiadomości dotyczące bezpieczeństwa.
STRAŻ MIEJSKA W GORZOWIE WLKP.
Działania Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. realizowane w 2014 r. w ramach programu
„Bezpieczeństwo osobiste”:
 Ograniczanie naruszeń prawa przez bezdomnych:
- doprowadzono do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia 31 bezdomnych,
- skierowano 5 wniosków o ukarania do Sądu za dopuszczenie się nieobyczajnych wybryków,
 Naruszenia przepisów przez właścicieli psów polegające na nie sprzątaniu odchodów oraz nie
zachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności na osiedlach STASZICA,
GÓRCZYN, PIASKI, DOLINKI, SŁONECZNE:
- przeprowadzono 323 interwencje,
- nałożono 29 mandatów karnych,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu,
- zlecono wyłapanie 49 psów bez opieki.
 Poprawa poczucia porządku i bezpieczeństwa obywateli przez ograniczenie zjawiska
spożywania alkoholu (i następstw w postaci zakłócania spokoju, używania słów wulgarnych,
dewastacji mienia) w miejscach publicznych np. parkach, placach zabaw, terenach szkół:
- ujawniono 1 123 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,
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- wobec 266 zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego,
- skierowano 20 wniosków do Sądu o ukaranie,
- w 837 przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie.
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.
W 2014 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. podjęła następujące
działania prewencyjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:
 przeprowadzono 30 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, na podstawie
przeprowadzonych
czynności
kontrolno-rozpoznawczych
wydano
19
decyzji
administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie
przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 przeprowadzono 8 kontroli w obiektach zamieszkania zbiorowego, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 1 decyzje administracyjną
nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania
przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 przeprowadzono 7 kontroli w obiektach produkcyjno-magazynowych, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 4 decyzje administracyjne
nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania
przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 przeprowadzono 10 kontroli w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 3 decyzje administracyjne
nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania
przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Ogółem przeprowadzono 55 kontroli, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnorozpoznawczych wydano 27 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Straż Pożarna fot. Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Działanie 2
Opis tego działania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Działanie 3
Wykorzystanie monitoringu wizyjnego miasta do interweniowania w przypadku niewłaściwych
zachowań i przestępstw.
Monitoring wizyjny w pracy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. ma znaczący wkład
w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta. Policja gorzowska obserwuje ulice miasta okiem
12 kamer.
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3.2.2. Kult. fiz. 1. Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu
szkolnego, młodzieżowego, kwalifikowanego i powszechnego oraz organizacji
widowisk sportowych na wysokim poziomie
Program

Symbol
Kult. fiz. 1

Działanie 1
Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu
szkolnego, młodzieżowego, kwalifikowanego i powszechnego oraz
organizacja widowisk sportowych na wysokim poziomie
Zbilansowanie potrzeb zadaniowych w zakresie rozbudowy
i modernizacji bazy sportowej (w ramach opracowywanej strategii kultury
fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009-2016)
Budowa i modernizacja obiektów wg standardów określonych przez
wymogi licencyjne dla obiektów sportowych określone przez krajowe,
europejskie i światowe federacje sportowe
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej *
Zapewnienie niezbędnych środków własnych oraz rządowych i unijnych na
realizację powyższych zadań
Analiza budżetu miasta
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej
Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców zadań
Analiza dokumentacji i wyników konkursów ofert
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej
Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej
i modernizowanej bazy sportowej
Analiza stopnia wykorzystania obiektów – częstotliwości imprez i frekwencji
na nich
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej

1. Obiekty infrastruktury sportowej przejęte/wybudowane w 2014 roku w Gorzowie Wlkp.
Obiekty kubaturowe:
 Miasto przejęło od AWF Poznań następujące obiekty sportowe: Przystań wioślarską przy
ul. Fabrycznej, halę pełnowymiarową – Alfa (ul. Słowiańska), pawilon lekkoatletyczny ZWKF
przy ul. Mickiewicza,
 Wybudowano zadaszone (balon) boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią – SOSiR
Stowarzyszenie Piast Gorzów – Karnin.
Obiekty Otwarte:
 Miasto przejęło również od AWF boisko lekkoatletyczne przy ul. Wyszyńskiego.
2. Wykaz obiektów infrastruktury sportowej, wynikającej z potrzeb mieszkańców,
w tym stowarzyszeń kultury fizycznej:
Obiekty kubaturowe:
 hala widowiskowo - sportowa dla różnorodnych dyscyplin sportu - koszykówka kobiet, piłka
ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy, futsal (halowa piła nożna), unihokej, łucznictwo, sporty
walki (imprezy dużej rangi),
 specjalistyczna hala sportowa do lekkiej atletyki z bieżnią 6-torową i innymi urządzeniami
lekkoatletycznymi wraz ze stadionem lekkoatletycznym,
 druga niecka basenu CSR Słowianka (pływanie, piłka wodna, płetwal, sport powszechny oraz
rehabilitacja ruchowa),
 hala Sportowa dla nowego Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Teatralnej,
 hala sportowa dla Sportu Powszechnego (OSiR).
 specjalistyczna hala dla sportów walki: boks, judo, zapasy karate kyokuschinkay, sumo,
kickboxing, teakwondo, ju-jitsu, ju-jitsu brazylijskie, muay thai (boks tajski), MMA inne.
 strzelnica sportowa z systemem elektronicznym,
 hala dla sportu jeździeckiego wraz z hipodromem na otwartej przestrzeni.
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Obiekty otwarte:
 dwa ogrodzone pełnowymiarowe boiska piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią (jedno
podgrzewane z oświetleniem)
 mini-tor żużlowy,
 boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią – SOSiR Stowarzyszenie Piast Gorzów –
Karnin,
 tor kartingowy,
 trasa do motocrossu,
 tor kajakowy i wioślarski,
 kompleks kortów do tenisa,
 boisko na wodzie do gry pod nazwą kajak polo (jest to koszykówka w kajakach na wodzie),
 bezpieczna trasa rowerowa na potrzeby młodzieżowego sportu kolarskiego oraz jazda na
wrotkach, nartorolkach,
 boisko do piłki nożnej plażowej, boisko do plażowej piłki siatkowej,
 trasa biegów przełajowych,
 trasa do kolarstwa górskiego.
3. Obiekty sportowe, które wymagają modernizacji/remontu:
wymiana nawierzchni toru żużlowego, II etap modernizacji - Stadion im. Edwarda Jancarza,
modernizacja płyty treningowej na Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej (OSiR),
bokserska hala treningowa, ul. Kos. Gdyńskich – BKS (użyczenie),
boisko piłkarskie przy ul. Małyszyńskiej (OSiR) - elektroniczne nawadnianie i wymiana
nawierzchni trawiastej systemem trawy pikowanej,
 boisko trawiaste przy ul. Strażackiej (Stowarzyszenie Siedlice)- elektroniczne nawadnianie
i wymiana nawierzchni trawiastej systemem trawy pikowanej





3.2.3. Kult. fiz. 2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
Program

Symbol
Kult. fiz. 2

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

Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży
Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej jako wychowaniu
prozdrowotnym.
W oparciu o diagnozę dokonaną na potrzeby będącej w trakcie
opracowywania strategii kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009-2016
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej
Realizacja systemu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym
z uwzględnieniem Gorzowskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży oraz
programu „Sport Wszystkich Dzieci”, w tym również niepełnosprawnych.
Monitoring kalendarza imprez oraz frekwencji i wyników sportowych, w tym
procentowego udziału uczniów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej

Działanie 1
Działania mające na celu propagowanie wychowania prozdrowotnego wśród dzieci i młodzieży,
poprzez upowszechnienie wiedzy o kulturze fizycznej, są jednymi z ważniejszych priorytetów
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gorzowie Wlkp. (MOS). W każdej realizowanej przez tą
placówkę imprezie sportowej czy rekreacyjnej zwracana jest uwaga na aspekt zdrowotny oraz
wychowawczy. Na dalszy plan spada rywalizacja oraz wynik sportowy. Uczestnictwo we wszystkich
akcjach jest dobrowolne. Zawsze w czasie rozgrywania turniejów sportowych zarówno nauczyciele jak
i sędziowie zwracają uwagę na bezpieczeństwo oraz zdrowie uczestników. Ma to szczególną wagę
zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego i mogącą mieć wpływ na jego stan, rywalizacją
sportową, która może przerodzić się w różnego rodzaju formy agresji. Zasada „Czystej gry”
obowiązuje w każdych organizowanych zawodach sportowych.
Problematyka promocji zdrowia realizowana jest również w innej działalności MOS. Sztandarowymi
działaniami w tej kwestii są formy wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji. Celem
ich jest m.in. promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną w formie rekreacji. W tym
celu organizowane są akcje: „Mróz, śnieg czy słota na sport zawsze jest ochota”, „Sportowe
wakacje w mieście”, realizowana jest także forma wyjazdowa w Łukęcinie. W każdej akcji
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przekazywana jest uczestnikom wiedza z zakresu profilaktyki zdrowia, wpływu aktywności fizycznej na
organizm człowieka. Zwracana jest uwaga na problematykę nadwagi i otyłości wśród dzieci
i młodzieży oraz sposobu przeciwdziałania tym zjawiskom poprzez aktywność fizyczną.
W minionym roku zorganizowano dla uczniów gorzowskich placówek oświatowych oraz studentów
ZWKF konkurs na hasło promujące aktywność fizyczną oraz szkolne wychowanie fizyczne. Spośród
wielu propozycji wyłoniono zdaniem komisji najciekawsze: „Już wybrałem - Stawiam na sport”.
Działanie 2
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. podaje poniżej dane dotyczące imprez
sportowych w roku szkolnym 2013/14:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorzowie Wlkp. organizował następujące imprezy sportowe:
 Mistrzostwa Gorzowa Wlkp. w wiosłowaniu na ergometrach.
- 14 szkół podstawowych i 10 szkół gimnazjalnych,
- 49 zespołów,
- liczba uczestników – 146.
 Akcja Lato:
- liczba imprez sportowych – 22,
- liczba uczestników – 546,
- liczba placówek organizujących turnieje – 12.
 Akcja Zima – „Mróz śnieg czy słota na sport zawsze ochota”:
- liczba imprez sportowych – 13,
- liczba uczestników – 193,
- liczba placówek organizujących turnieje – 10.


Mistrzostwa Gorzowa Wlkp. szkół ponadgimnazjalnych w konkurencjach siłowych
- 32 osoby (26 chłopców i 6 dziewczynek).

Również Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2014 r. zrealizował pakiet imprez w ramach programu Sport
Wszystkich Dzieci:

Ferie zimowe
- dwa tygodnie gier i zabaw ruchowych (od poniedziałku do piątku),
- turnieje piłki nożnej halowej,
- turnieje tenisa stołowego,
- turnieje w piłce siatkowej i koszykówce,
- gry i zabawy dla dzieci (mini gry, gry świetlicowe, w tym piłkarzyki),
Łącznie wzięło udział ok. 600 dzieci i młodzieży, a współorganizatorem akcji był ZS nr 21.
 Letnia Olimpiada Sportowo – Rekreacyjna
- turnieje piłki nożnej,
- koszykówka uliczna,
- wyścigi rowerowe,
- piłka siatkowa plażowa.
Miejscem olimpiady był Stadion Miejski przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wlkp., łącznie brało w
niej udział ok. 700 uczestników.
Ponadto w 2014 r. miały miejsce następujące wydarzenia sportowe:
 Czwartki LA – kwiecień – czerwiec oraz wrzesień październik – 10 konkurencji
lekkoatletycznych - ok. 250 uczestników (szkoły podstawowe i gimnazja);
 Festyn rodziny z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu – gry i zabawy sportowe dla dzieci ok. 390 dzieci;
 Majówka z OSiR-em (3.05.2014 r.) – piłka siatkowa plażowa oraz gry i zabawy;
 XXXIII Bieg Słowiański, w tym biegi dla dzieci i młodzieży – ok. 200 uczestników;
 Dzień Dziecka – gry i zabawy – ok. 300 dzieci;
 Mistrzostwa Gorzowa w Halową Piłę Nożną Przedszkoli – dla przedszkolaków – ok. 250
maluchów wspólnie z PWSZ;
 Mistrzostwa Gorzowa w Halową Piłkę Nożną szkół podstawowych – około 200
uczestników;
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 Mistrzostwa Gorzowa w Halową Piłkę Nożną szkół gimnazjalnych – około 200
uczestników;
 Mistrzostwa Gorzowa w Halową Piłkę Nożną szkół ponadgimnazjalnych – ok. 200
uczestników;
 Turniej Mikołajkowy w Tenisa Stołowego – ok. 60 uczestników – wspólnie z ZS nr 21
i MOS;
 XIV Miting Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim – od 60 dzieci
niepełnosprawnych – organizacja wspólnie z ZKS nr 1;
W 2014 r. uczniowie gorzowskich szkół tradycyjnie od wielu lat uczestniczyli w Lubuskiej
Olimpiadzie Młodzieży (LOM). Prawo startu w LOM mieli zwycięzcy Gorzowskiej Spartakiady
Młodzieży (GSM) oraz mistrzowie województwa LOM z poprzedniego roku (w tym przypadku
startowały dwa zespoły I i II miejsce GSM). Gorzowskie szkoły uczestniczyły prawie we wszystkich
rozgrywkach LOM. Wyjątek stanowił badminton na wszystkich szczeblach edukacyjnych, który nie jest
realizowany w naszym mieście. Udział uczniów gorzowskich szkół w LOM, w 2014 r. był wyższy niż
w latach poprzednich i wynosił 85%.
Wykres nr 5. Procentowy udział gorzowskich uczniów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w latach 2010-2014.
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3.2.4. Kult fiz. 3. Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz
dyscyplinach indywidualnych
Program

Symbol
Kult. fiz. 3

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

Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz
dyscyplinach indywidualnych
Utrzymanie przynajmniej na obecnym poziomie środków finansowych na
potrzeby zespołów ekstraligowych i pierwszoligowych oraz wybitnych
zawodników promujących miasto
Okresowe dokonywanie analiz poziomu sportowego drużyn ekstraligowych
i pierwszoligowych oraz zawodników dyscyplin indywidualnych w oparciu
o rankingi prowadzone przez krajowe i międzynarodowe federacje Sportu
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej
Stała poprawa warunków szkoleniowych zgodnych ze światowymi
trendami, w tym również w Zespole Szkół Sportowych – rozbudowa
zakresu szkolenia o gry zespołowe
Monitoring wyników sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej
Podniesienie poziomu usług medycznych dla gorzowskich sportowców
Analiza liczby zatrudnionych lekarzy oraz poziomu finansowania
Działanie ciągłe
Wydział Kultury Fizycznej

Działanie 1 i 2
Zespoły ekstraligowe oraz pierwszoligowe, a także dyscypliny indywidualne, promujące miasto
w 2014 r.:
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Drużyny ekstra i pierwszoligowe

Stal Gorzów Wielkopolski S.A. – żużel, KSSSE AZS PWSZ - koszykówka kobiet, KSz. Stilon
- szachy, GKPW 59 - piłka wodna, KS Petanque Słowianka – bulle, TKKF Stilon - piłka nożna
kobiet.

Drużyna KSSSE AZS AWF fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Zawodnicy

kajakarstwo: Karolina Naja, Bartosz Jonkisz, Paulina Wiewióra, Roman Rynkiewicz, Marcin
Nickowski, Klaudia Kujawa, Joshua Drojetzki, Lawrence Drojetzki, Bartosz Pławski,
Aleksandra Janicka – wszyscy KS AZS AWF,

wioślarstwo: Zbigniew Schodowski KS AZS AWF.

żużel: Krzysztof Kasprzak, Krzysztof Zmarzlik, Adrian Cyfer – KS Stal S.A,

koszykówka kobiet – Katarzyna Jaworska, Beata Jaworska, Magdalena Szajtauer,
Katarzyna Dźwigalska, Izabela Piekarska – wszystkie KS AZS PWSZ ekstraliga.

boks: Aleksandra Paczka – BKS,

sumo: Angelika Ferlin, Sylwia Krzemień – UKS Mieszko,

ju-jitsu brazylijskie: Lubomir Grochocki, Robert Kurowiak, Wojciech Pająk KS Pretorian;

szachy: Kamil Dragun (zajął VI m-ce Mistrzostw świata juniorów) – KSz
Stilon.
Sport osób niepełnosprawnych

lekka atletyka: Bartosz Tyszkowski, Tomasz Blatkiewicz, Mateusz Michalski, Maciej Lepiato,
Łukasz Mamcarz, Mariusz Pietrucha, Sandra Pieczychlebek, Jakub Rega, Marek Witecki,
Daniel Lisowski, Mateusz Wojnicki i Łukasz Wietecki.

łucznictwo: Milena Olszewska,

podnoszenie ciężarów – Ryszard Rogala.
Sukcesy drużyn ligowych
Ekstra liga:

Stal Gorzów Wielkopolski - żużel – I m-ce Drużynowych Mistrzostw Polski (rok 2014),

KS Petanque - bule – IV m-ce Klubowych Mistrzostw Polski Seniorów (rok 2014),

KSz Stilon - szachy - V m-ce DMP (rok 2014),

KSSSE AZS PWSZ - koszykówka kobiet - V miejsce Drużynowych MP w sezonie 2013/14,

GKPW - 59 - piłka wodna – w sezonie 2013/14VI (ostatnie) m-ce Drużynowych MP,

TKKF Stilon – po sezonie 2013/14 - II m-ce w grupie północnej I ligi i awans do ekstraligi, po
rundzie jesiennej sezonu 2014/15 – XI m-ce na dwanaście zespołów.
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KS Stal Gorzów Wielkopolski fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Zespoły pierwszoligowe:

Hajduk Kominki KSSSE AZS PWSZ(drugi zespół) - koszykówka kobiet - w sezonie 2013/14
awans z II ligi do I lig(po otrzymaniu dzikiej karty). Po rundzie jesiennej sezonu 2014/15 – VI
m-ce.
Zawodnicy - wyniki na mistrzostwach świata i Europy – seniorzy
Mistrzostwa świata seniorów

Kacper Piorun – Klub Szachowy Stilon – dwa złote medale indywidualnie i drużynowo
w solvingu (rozwiązywanie zadań szachowych),

Karolina Naja - kajakarka AZS AWF – trzy medale – złoty w K-1 na 200m, srebrny w K-4 na
500 m i brązowy w K-2 na 200 m)

Zbigniew Schodowski – wioślarz AZS AWF – brązowy medal w reprezentacyjne ósemce
wioślarskiej,

Krzysztof Kasprzak – żużlowiec KS Stal S.A - srebrny medal indywidualnych mistrzostw
świata (GP) oraz złoty medal IMP,

Robert Kurowiak – KS Pretorian – złoty medal World Profesional Ju-Jitsu,
Łącznie na mistrzostwach świata seniorów gorzowscy zawodnicy zdobyli 8 medali, w tym:
4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe.
Mistrzostwa Europy seniorów

Wojciech Pająk – KS Pretorian – złoty medal Mistrzostw Europy Submission Fighting ADCC,

Karolina Naja – kajakarka AZS AWF - dwa srebrne medale w K- 2 na 500 m i K-4 na
500 m.

Lubomir Grochocki – KS Pretorian – brązowy medal ME seniorów Jiu Jitsu Brazylijskim
Łącznie na mistrzostwach Europy seniorów sportowcy gorzowskich klubów zdobyli 4 medale, w tym 1
złoty, 2 srebrne i 1 brązowy.
Medale mistrzostw świata i Europy zdobywali również zawodnicy w kategorii młodzieżowców i
juniorów:
Mistrzostwa świata młodzieżowców i juniorów

Bartosz Zmarzlik (KS Stal) – złoty medal drużynowych mistrzostw świata juniorów na żużlu,

Aleksandra Janicka – KS G’ Power Gorzów(wcześniej MKKS) – srebrny medal
młodzieżowych mistrzostw świata kajakarzy w konkurencji K-4,

Bartosz Jonkisz – kajakarz AZS AWF – srebrny medal młodzieżowych mistrzostw świata
w K-2 na 200 m,
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Łącznie na mistrzostwach świata młodzieżowców i juniorów gorzowscy zawodnicy zdobyli
3 medale, w tym: 1 złoty i 2 srebrne.
Mistrzostwa Europy młodzieżowców i juniorów

Bartosz Jonkisz - kajakarz AZS AWF – brązowy medal w K-1 na 200 m młodzieżowych
mistrzostw Europy

Bartosz Zmarzlik i Adrian Cyfer (KS Stal) – złoty medal drużynowych mistrzostwa Europy
juniorów.
Łącznie na mistrzostwach Europy młodzieżowców i juniorów gorzowscy zawodnicy zdobyli 2 medale,
w tym: 1 złoty i 1 brązowy.
Na arenach mistrzostw Polski seniorzy zdobyli 57 medali, w tym 11 złotych, 21 srebrnych i 25
brązowych.
Niepełnosprawni sportowcy na mistrzostwach świata i Europy
Mistrzostw świata 4 medale w lekkiej atletyce, w tym:

2 złote - Sandra Pieczychlebek – w sztafecie 4x400 m oraz Mariusz Pietrucha również
w sztafecie 4x400 m,

1 srebrny – Mariusz Pietrucha w biegu na 200 m,

1 brązowy – w biegu na 400 m Sandra Pieczychlebek,
wszystkie medale zdobyto na halowych mistrzostwach świata.
Mistrzostwa Europy
17 medali, w tym 7 złotych 4 srebrne i 6 brązowych
W lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w 2014 r. zdobyto łącznie 15 medali, w tym
5 złotych i 4 srebrne i 6 brązowych:

Mariusz Pietrucha (3 medale) - złoty w sztafecie 4x400 oraz 2 brązowe – 200 m i sztafeta
4x100 m)

Sandra Pieczychlebek – złoty medal w sztafecie 4x400 m

Bartosz Tyszkowski (2. medale) – złoty w pchnięciu kulą i brązowy w rzucie oszczepem,

Łukasz Mamcarz – złoty medal w skoku wzwyż,

Maciej Lepiato – złoty w skoku wzwyż(rekord świata),

Mateusz Michalski (2 medale srebrne) – w biegach na 200 i 100 m

Tomasz Blatkiewicz (2 medale) – srebrny w pchnięciu kulą i brązowy w rzucie dyskiem,

Marek Wietecki – (2 medale) – srebrny w rzycie dyskiem i brązowy w rzucie oszczepem,

Daniel Lisowski – srebrny medal w rzucie oszczepem,

Mateusz Wojnicki – srebrny medal w pchnięciu kulą,

Łukasz Wietecki – brązowy medal w biegu na 1.500 m.
Mistrzostwa Europy osób niepełnosprawnych w łucznictwie - 2 medale
Milena Olszewska – 2 złote medale – indywidualnie i w mikście
Na mistrzostwach Polski seniorów zawodnicy GZSN Start zdobyli łącznie 50 medali,
w tym 23 złote (LA – 17, strzelectwo sportowe – 1 łucznictwo – 2; szachy - 3), 11 srebrnych (LA –7,
strzelectwo sportowe – 2, łucznictwo –0; szachy – 1; podnoszenie ciężarów - 1) oraz 16 brązowych
(LA –7, strzelectwo sportowe – 2; łucznictwo – 3; szachy – 3; tenis stołowy - 1),
W 2014 r. na sport kwalifikowany miasto przeznaczyło 1 350 000 PLN.
W 2014 r. nie dokonano okresowych analiz poziomu sportowego drużyn ekstra i pierwszoligowych
oraz wybitnych zawodników dyscyplin indywidualnych. Informacja przedstawiona została na
posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Działanie 3
W 2014 r. nie prowadzono analiz związanych z zatrudnieniem lekarzy oraz poziomu finansowania
usług medycznych dla gorzowskich sportowców.
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3.2.5. Kultura 1. Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście
Program

Symbol
Kultura 1

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

Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście.
Określenie potrzeb mieszkańców
Badania ilościowe lub jakościowe dot. imprez odbywających się w danym
okresie oraz zainteresowanie nimi ze strony oczekujących grup
społecznych.
Działanie ciągłe od 2010 r.
Wydział Kultury
Szeroka konsultacja planowanych działań wśród uczniów gorzowskich
szkół
Stworzenie raportu
Działanie ciągłe od 2010 r.
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Wydział Kultury
Poszerzenie oferty instytucji kultury
Ranking nowych ofert
Działanie ciągłe
Wydział Kultury

Działanie 1
W 2014 r. nie prowadzono badań dotyczących wydarzeń kulturalnych w mieście.
Działanie 2
W 2014 r. nie przeprowadzono badań w zakresie kultury, tym samym nie odbyły się konsultacje i nie
powstał raport.
Działanie 3
W ubiegłym roku gorzowskie instytucje kultury poszerzyły swoje oferty o następujące, cykliczne
wydarzenia kulturalne:
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.:
 Genius Fluminis – Projekt obejmował realizację dwóch obiektów – rzeźb pływających, których
docelową przestrzenią ekspozycji stała się rzeka Warta,
 Kino Letnie - seanse filmowe w miejskich parkach
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.:
 Miejskiego Centrum Kawałki - to wyznaczone punkty w przestrzeni miejskiej, umożliwiające
ulicznym artystom (np. piosenkarzom, tancerzom, malarzom) prezentowanie swojej twórczości
bezpłatnie oraz bez potrzeby występowania o pozwolenia,
 Warsztaty wielkanocne – zajęcia plastyczne dla dzieci

2.6. Kultura 2. Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych
Program

Symbol
Kultura 2

Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych

Działanie 1

Budowa centrum edukacji artystycznej

Miernik oceny działania 1

Oddane do użytku obiekty: sala koncertowa (I etap) oraz szkoły artystyczne
(II etap)
I etap 2010, II etap 2012
Wydział Kultury
Poprawa jakości bazy kulturalnej poprzez modernizację, adaptację
i budowę nowych obiektów
Liczba obiektów oddanych do użytku
Działanie ciągłe
Wydział Kultury

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

Działanie 1
Nie były podejmowane działania w celu budowy Centrum Edukacji Artystycznej.
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Działanie 2
W 2014 r. przystosowano lokal w centrum miasta przy ul. Chrobrego 13, do którego została
przeniesiona Pracownia Plastyczna dotychczas znajdująca się w siedzibie byłego Grodzkiego Domu
Kultury przy ul. Wał Okrężny w Gorzowie Wlkp.

3.2.7. Kultura 3. Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie usług kulturalnych
i zapewnienie ich właściwego zaspokajania
Program

Symbol
Kultura 3

Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie usług kulturalnych i zapewnienie
ich właściwego zaspokajania

Działanie 1

Opracowanie strategii rozwoju kultury

Miernik oceny działania 1

Badanie opinii publicznej - ocena świadczonych usług kulturalnych (poziom
zadowolenia);
Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług kulturalnych z
uwzględnieniem kryterium demograficznego (prognozowanie);
Do 2012
Wydział Kultury
Reorganizacja systemu świadczenia usług kulturalnych, w tym:
*reorganizacja sieci instytucji kultury,
* nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
* nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami,
* tworzenie nowych podmiotów prawnych powołanych do świadczenia usług
kulturalnych,
* tworzenie i inspirowanie nowych projektów kulturalnych m.in.
„Katedra produktem kulturowym Miasta”, Dom Historii jako miejsce
stowarzyszeń
* wykreowanie produktu turystycznego zgodnie ze strategią budowy marki
Miasta
Raport
Działanie ciągłe
Wydział Kultury
Konstruowanie projektu budżetu zapewniającego realizację określonych zadań
z zakresu kultury
Analiza budżetu
Działanie ciągłe
Wydział Kultury

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2

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

Działanie 2

Miejski Ośrodek Sztuki fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
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W 2014 r. zakończono restrukturyzację sieci miejskich instytucji kultury:
 Na mocy uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr LXXIV/796/2014 z dniem 31 grudnia 2014 r.
została zlikwidowana instytucja kultury pn. Grodzki Dom Kultury. Natomiast na mocy uchwały
Rady Miasta nr LXXV/825/2014 połączono instytucję pn. ”Kamienica Artystyczna Lamus”
z instytucją kultury pn. Miejski Ośrodek Sztuki.




Został podjęty nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi: Uchwała
nr LXXVI/845/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2170)
W 2014 r. miasto Gorzów Wlkp. nawiązało współpracę z 6 nowymi podmiotami:
- Fundacją Rozwoju Holistycznego,
- Fundacją Ars Activa,
- Stowarzyszeniem Kobiet – Babska Agencja Rozwoju,
- Fundacją Rozwoju Kobiet,
- Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi NOVA,
- Fundacją Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”.

Działanie 3
Na zadania związane z kulturą w ubiegłym roku przeznaczono 13 428 250 PLN, w tym:










dotacje organizatora dla miejskich instytucji kultury: 12 624 000 PLN
współpraca z instytucjami podlegającymi samorządowi województwa : 35 000 PLN
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych: 500 000 PLN
mecenat Prezydenta Miasta: 41 000 PLN
doradztwo i monitoring energii i mediów w instytucjach kultury:11 000 PLN
organizacja gali Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta: 25 000 PLN
oprawa artystyczna obchodów świąt państwowych: 22 250 PLN
organizacja sceny letniej: 80 000 PLN
wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Jazda Coolturalna: 90 000 PLN

3.2.8. Społ. 1. Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+
oraz Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego 2007+
Program

Symbol
Społ.1

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

Strategia Polityki Społecznej Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz Program działań na rzecz osób
niepełnosprawnych
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 +
Realizacja Strategii Polityki Społecznej Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 +
Monitoring poprzez coroczne sporządzanie sprawozdań z realizacji Strategii
Działanie ciągłe
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.

3.2.9. Prom.-rozw. 1. Budowa marki Gorzowa Wlkp.
Program

Symbol
Prom.-rozw. 1

Budowa marki Gorzowa Wlkp.

Działanie 1

Realizacja założeń strategii zarządzania marką Gorzów.

Miernik oceny działania 1

Uchwalenie strategii

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Działanie ciągłe
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta *

Zgodne z zapisami „Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką Gorzów” realizowano w 2014 r.
 Obchody Dnia Pamięci i Pojednania – upamiętnienie historii przodków,
 Dbanie o spójną identyfikację wizualną;
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- spotkanie z dyrektorami instytucji kultury w sprawie stosowania logo i znaków graficznych
Gorzów. Przystań,
- kontrola w budynkach Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pod względem stosowania elementów
związanych z marką,
- współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, spółkami miejskimi oraz firmami
komercyjnymi w zakresie stosowania logo oraz markowego layout’u,
 Współtworzenie spacerownika po mieście (graficzne rozwiązania zgodne z marką) wespół z
Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Ziemi Gorzowskiej,
 Wsparcie promocyjne dla cygańskiego festiwalu Romane Dyvesa (Festiwal transmitowany był
w TVP2),
 Wsparcie finansowe dla gorzowskiego muzyka jazz’owego Michała Wróblewskiego (wydanie
płyty z logo Gorzów. Przystań),
 Stworzenie oraz druk ulotek „Twój czas na Przystań”,
 Współtworzenie z Miejskim Centrum Kultury inicjatywy Miejskiego Centrum Kawałek:
9 specjalnie oznaczonych punktów w mieście, gdzie uliczni artyści mogli występować bez
opłat i pozwoleń,
 Udział w spotkaniach grupy roboczej zajmującej się System Informacji Miejskiej (SIM),
 Merytoryczno – promocyjne wsparcie Festiwalu Brzmienia i Podniebienia (skoncentrowanie
części imprezy na Bulwarze),
 Praca nad promocyjnym filmem miasta, którego scenariusz opierał się na działaniach
gorzowskich artystów,
 Konkurs fotograficzny dla mieszkańców „Przystań w kadrze” – wzmacnianie rozumienia
pojęcia Gorzów. Przystań, wydanie albumu, organizacja wystawy,
 W związku z restrukturyzacją sieci miejskich instytucji kultury nastąpiło przeniesienie galerii
artystycznej Azyl Art do lokalu przy ul. Chrobrego,
 Kampania świąteczna 2014 z udziałem reprezentantów mniejszości kulturowych
mieszkających w Gorzowie (Romowie, Łemkowie, Polesie, Wilno, Lwów),
 Współtworzenie folderu z przepisami kulinarnymi mniejszości kulturowych, który rozdawany
był podczas Wigilii Narodów,
 Spotkanie promocyjnej grupy roboczej organizatorów festiwali w ramach Kampanii
Festiwalowej 2015, która promować ma miasto poprzez sztandarowe imprezy kulturalne,
 Komunikacja z mieszkańcami oraz turystami poprzez stronę internetową gorzow.pl/przystan,
funpage na FB, Gorzowskie Wiadomości Samorządowe, SPAM*

3.2.10. Prom.-rozw. 2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
Program

Symbol
Prom.-rozw. 2

Działanie 1
Miernik oceny działania 1

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

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
Opracowanie i wdrożenie programu Europejskiego Samorządowego
Panelu Kontaktowego, opierającego się na wykorzystaniu sieci kontaktów
instytucjonalnych miasta (stowarzyszenia, miasta partnerskie, związki).
Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście;
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia
osiągnięcia założonych celów;
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów;
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu
Kontaktowego.
Działanie ciągłe
Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji
Miasta
Gromadzenie i opracowywanie wszelkich informacji o istotnych dla
przedsiębiorczości i warunkach funkcjonowania gospodarczego w mieście
Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście;
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia
osiągnięcia założonych celów;
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów;
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu
Kontaktowego.
Działanie ciągłe
Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji
Miasta
Wypracowanie i wdrożenie standardów profesjonalnej obsługi inwestora,
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Miernik oceny działania 3

Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

ukierunkowanej na założone cele główne i operacyjne
Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście;
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia
osiągnięcia założonych celów;
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów;
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu
Kontaktowego
Działanie ciągłe
Biuro Obsługi Inwestora

Działanie 1
Działanie zakończone.
Działanie 2
Biuro Obsługi Inwestora od kilkunastu lat współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, uczestnicząc
w badaniu Systemu Analiz Samorządowych (SAS). System ten jest przykładem kompleksowego
narzędzia wspomagającego zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego (jst). Pozwala
analizować koszty, nakłady i efekty dostarczanych usług publicznych i zestawiać je
z wynikami rozwoju społeczno-gospodarczego oraz innymi czynnikami warunkującymi ten rozwój.
Dane te mogą być analizowane dla jednej wybranej jednostki samorządu – dla jednego roku lub
w zestawieniu wieloletnim. Informacje te można zestawiać dla wielu podobnych jednostek samorządu,
co tworzy podstawy benchmarkingu usług publicznych.
Dane gromadzone i przekazywane do SAS podzielone są na następujące obszary:
 Efektywność energetyczna,
 Komunalna gospodarka mieszkaniowa,
 Kultura,
 Pomoc społeczna,
 Transport,
 Usługi komunalne.
Biuro Obsługi Inwestora wykorzystuje dane z SAS we współpracy z inwestorami, jako doskonałe
narzędzie promocji gospodarczej. Dzięki analizom można zaprezentować potencjał miasta,
wskazać kierunki rozwoju oraz pokazać zróżnicowanie zmian wprowadzanych w mieście.
Działanie 3
 W połowie roku 2014 przeprowadzono drugą edycję kampanii „Łączy nas Gorzów”
realizowaną we współpracy z TPV Dispalys Polska. Kampania miała na celu poprawę
wizerunku TPV jako pracodawcy oraz promocję Gorzowa jako dobrego miejsca do
zamieszkania. W ramach kampanii nagrano 4 spoty reklamowe z udziałem ludzi z pasją,
którzy swoje życie związali z Gorzowem i tu odnieśli sukces. Spoty były emitowane w kinie
Helios, w lokalnej telewizji – TVP3 oraz w Centrum Handlowym „Askana”. Były one także
wykorzystywane w celach promocyjnych m.in. na Targach Nieruchomości Expo Real
w Monachium.
 Dofinansowano organizację cyklicznej już Gali Lubuskiego Lidera Biznesu, która odbyła się
w Filharmonii Gorzowskiej.
 31 marca 2014 r. nastąpiło formalne rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej (KSSSE) o tereny przy ul. Szczecińskiej (34,934 ha) znajdujące się w zasobie Agencji
Nieruchomości Rolnych. Ok. 15 ha, znajdujących się w tej strefie, kupiła spółka Jeronimo
Martins Polska – 15 lipca 2014 r. zostało wydane pozwolenie na budowę centrum
dystrybucyjnego na północno-zachodnią Polskę.
 Pracownicy Biura brali udział w konferencji organizowanej przez miasto Konin, służącej
wymianie dobrych praktyk stosowanych w biurach obsługi inwestora w Polsce.
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Festiwal Brzmienia i Podniebienia – Kulinaria 2014
Fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

W 2014 r., w dniach 13-14 września odbył się w Gorzowie Wlkp. Festiwal Brzmienia i Podniebienia
Kulinaria 2014. Organizatorem było Miejskie Centrum Kultury. Była to szósta edycja Festiwalu.
Miasto koordynowało działania promocyjne związane z organizacją Festiwalu oraz wspierało
merytorycznie organizatora. Podczas targów swoje oferty prezentowali producenci żywności, min.
wędlin, miodów, serów, regionalnych browarów. Część artystyczna wydarzenia została
zaprezentowana na bulwarze. W tym roku formuła imprezy nieco się zmieniła ponieważ kulinaria
jednocześnie odbyły się na bulwarze zachodnim i w hali targowej. Obie lokalizacje połączyła Warta na
której po raz pierwszy od wielu lat odbyły się regaty. Przysmaki znad morza kusiły zapachem także na
bulwarze zachodnim. Stoisko m.in. z zupą rybną i świeżymi rybami było najchętniej odwiedzanym
miejscem przez mieszkańców naszego miasta. Te dania przygotowano specjalnie z okazji podpisania
porozumienia o współpracy gminy Dziwnów z Gorzowem. Podpisanie porozumienia poprzedziła
pozytywna opinia radnych z obu samorządów. W Gorzowie uchwałę w tej sprawie Rada Miasta
podjęła 2 czerwca 2014 r., a w Dziwnowie 12 maja 2014 r. W uzasadnieniu mówiono o umacnianiu
wzajemnych przyjaznych stosunków oraz pomocy w rozwoju i promocji samorządów.

3.2.11. Prom.-rozw. 3. Dostępność komunikacyjna
Program

Symbol
Prom-rozw. 3

Dostępność komunikacyjna

Działanie 1

Działania na rzecz ustanowienia kolejowych połączeń transgranicznych

Miernik oceny działania 1

Liczba spotkań z partnerem z RFN
Liczba dokumentów dotyczących współpracy

Termin realizacji działania 1

Działanie ciągłe

Koordynator działania 1

Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej we współpracy z Wydziałem
Rozwoju i Promocji Miasta *
Stworzenie możliwości powstania komunikacji lotniczej
Dokumenty dotyczące lotniska
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Działanie ciągłe
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

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

Działanie 1
W marcu 2014 r., za pośrednictwem lokalnych mediów, przeprowadzono sondę w której badano
zainteresowanie wśród czytelników bezpośrednim połączeniem kolejowym Gorzowa
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z Berlinem. Większość respondentów popierała inicjatywę i deklarowała korzystanie
z przedmiotowego połączenia.
5 maja 2014 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. zorganizowano
konferencję pod hasłem „Gorzów na mapie kolejowej Polski i Europy”. Podczas swych wystąpień
uczestnicy poruszali również aspekty transportu w ruchu transgranicznym (prelegenci: Karl-Heinz
Bossan – Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych, Jacek Jeremicz – Urząd Miasta
Gorzowa Wlkp., Kai-Uwe Schiemenz - z Kolei Niemieckich oraz europoseł Bogusław Liberadzki).
Podczas dyskusji, która była elementem programowym spotkania, uczestnicy podnieśli kwestię
nadmiernego obłożenia pociągów z Berlina do Kostrzyna – problem jest szczególnie zauważalny
i dotkliwy w dni robocze, w godzinach szczytu komunikacyjnego.
Prowadzono korespondencję z Susanne Henckel – dyrektor generalną Verkehrsverbund BerlinBrandenburg w sprawie zwiększenia ilości wagonów w połączeniach aktualnie utrzymywanych między
Berlinem i Kostrzynem oraz w sprawie polepszenia oferty komunikacyjnej dla regionu gorzowskiego.
7 listopada w Urzędzie Miasta podpisano memorandum porozumienia w sprawie utworzenia
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). Ugrupowanie ma ułatwić
i upowszechnić współpracę terytorialną. Dotychczas udział w nim zadeklarowało 17 członków po
stronie polskiej oraz 12 po stronie niemieckiej. Siedziba statutowa oraz filia sekretariatu powstanie
w Gorzowie, natomiast sekretariat w Seelow w Niemczech. EUWT ma podnieść jakość życia
mieszkańców oraz poszerzyć i zacieśnić polsko-niemiecką współpracę terytorialną z zamiarem
wzmocnienia transgranicznej osi komunikacyjnej na obszarze między Berlinem - Gorzowem - Piłą.
W pierwszej kolejności priorytetowe będą projekty związane z modernizacją i budową infrastruktury
drogowej, kolejowej oraz wodnej.
Działanie 2
W Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jako jedną z kluczowych inwestycji
wymieniono budowę lotniska do celów biznesowych i sportowo – turystycznych w okolicach Gorzowa
Wlkp. Inwestycja ta miałaby zwiększyć atrakcyjność północnej części województwa pod względem
inwestycyjnym i biznesowym. Możliwość organizacji takiego lotniska istnieje np. w Lipkach Wielkich,
gdzie zlokalizowana jest baza lotnicza Lasów Państwowych, dysponująca m.in. asfaltowym pasem
startowym. Jednak powstanie takiej infrastruktury w kontekście możliwości jej sfinansowania,
konieczności racjonalizacji i optymalizacji sieci lotnisk regionalnych oraz kierowania się ważniejszymi
priorytetami inwestycyjnymi w strefie oddziaływania Gorzowa Wlkp. na chwilę obecną nie stanowi
zadania kluczowego.
Priorytetowym natomiast wydaje się kolejne przedsięwzięcie wykazane w Strategii. W dokumencie
wskazano bowiem znaczący problem wynikający z braku bazy lotniczego pogotowia ratownictwa
medycznego w północnej części województwa. Rozlokowanie baz HEMS w regionie stawia północną
część województwa w bardzo niekorzystnej sytuacji. Rejon obsługiwany może być przez bazy
położone w Zielonej Górze, Poznaniu i Goleniowie, co powoduje nadmierne wydłużenie czasu
oczekiwania na pomoc. Tym samym już w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
dostrzeżono konieczność rozbudowy siatki infrastruktury bazy lotnictwa ratunkowego poprzez
lokalizację bazy HEMS w Gorzowie lub jego okolicach. Zadanie to znalazło się także na liście
Inwestycji priorytetowych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Z najświeższych
informacji wiadomo, że w 2015 r. starania władz Miasta i regionu mogą przynieść oczekiwany skutek
i do Gorzowa trafi nowoczesny śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

3.3. Ład przestrzenny
3.3.1 Ład 1. Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta
Program

Symbol
Ład 1

Działanie 1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju
miasta
Określenie w dokumentach planistycznych niezbędnych terenów do
realizacji priorytetowych kierunków rozwoju miasta, w tym:
- utworzenie campusu akademickiego
- utworzenie wielofunkcyjnych centrów sportowych (Poligony, Prochownia,
Kanał Ulgi)
- stworzenie ośrodków innowacyjno-badawczych
- rozwój funkcji mieszkaniowej, usług i przemysłu
% terenów objętych planami miejscowymi
Działanie ciągłe
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami
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Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4

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

Miernik oceny działania 5

Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

(WGN), Wydział Gospodarki komunalnej (WGK), Wydział Kultury Fizycznej
(WKF), Wydział Inwestycji (WIN),
Opracowanie kompleksowej koncepcji układu komunikacyjnego miasta.
Zatwierdzenie koncepcji przez Radę Miasta
Do 2012r.
Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział Urbanistyki Miasta
(WUM),Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN),
Tworzenie miejskiej sieci wewnątrzosiedlowych terenów zielonych
(skwerów) powiązanych z obszarami parkowymi
Powierzchnia terenów zielonych określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
Działanie ciągłe
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM),
Zapobieganie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta poprzez
stworzenie systemu terenów otwartych i zielonych:
- wyznaczenie obszarów objętych zakazem zabudowy
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Powierzchnia uchwalonych planów
Do 2012 r.
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa (WSR), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Geodezji i Katastru (WKG),
Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowopromienistej, w tym:
- realizacja nowych terenów zieleni wysokiej w tym parku na Zawarciu
- realizacja i wzmacnianie istniejących osi terenów zielonych wchodzących
w miasto
- wytworzenie ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze miasta
- powiązanie systemu terenów otwartych i zielonych z systemem regionu
- obowiązkowe wyznaczanie terenów pod zadrzewienia przyuliczne
- powiązanie terenów zielonych ciągami rowerowymi
- powierzchnia terenów zielonych projektowanych
- powierzchnia terenów zielonych wykonanych
- km nasadzeń zadrzewień przyulicznych
- km projektowanych nasadzeń, zadrzewień przyulicznych
Działanie ciągłe
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej
(WGK), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Geodezji i Katastru (WKG),
Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Administracji Budowlanej (WAB)
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Park Górczyński, fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Działanie 1
Poniżej zaprezentowane zostały informacje przedłożone przez Wydział Urbanistyki Miasta.
1. W roku 2014 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada, a rzeką Wartą
(Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXIV/799/2014 z 29.09.2014 r.) z przeznaczeniem
pod funkcje: zabudowy usługowej, zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej, usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, wód powierzchniowych
wraz z obszarami zagrożonymi powodzią,
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3,
ul. Sulęcińską i południową granicą miasta (Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Nr IV/20/2014 z 30.12.2014 r.) z przeznaczeniem pod funkcje: mieszkaniową jednorodzinną,
mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową, zabudowy zagrodowej, usług, zabudowy
produkcyjnej z zabudową usługową, rolniczą, ogrodów działkowych, zieleni nieurządzonej,
wód powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych m.in. klasy
ekspresowej.
2. W roku 2014 kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską
a
rzeką
Wartą
(Uchwała
Rady
Miasta
Gorzowa
Wlkp.
Nr
VI/55/2011
z dn. 23.02.2011 r.) Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywności zabudowy, usługi, tereny infrastruktury w tym ujęcie wody, tereny zieleni
urządzonej, wód powierzchniowych wraz z obszarami zagrożonymi powodzią, tereny rolnicze
oraz inne wynikające z istniejących uwarunkowań przestrzennych,
 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. dla obszaru położonego na południe od Chróścika
ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej (Uchwała Nr
LII/601/2013 Rady Miasta Gorzowa z dn. 26.06.2013 r.). Przedmiotem opracowania planu jest
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje
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przemysłowe związane z gospodarowaniem odpadami (w tym zakład termicznego
przetwarzania odpadów oraz inne obiekty i instalacje związane z przetwarzaniem odpadów),
schronisko dla zwierząt, OZE oraz funkcje przemysłowe nie związane z funkcją
gospodarowania odpadami,
3. W roku 2014 podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Uchwała Nr LXXIV/801/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego u zbiegu ul. Górczyńskiej
i Księcia Adama Czartoryskiego. Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje usług i handlu
wielkopowierzchniowego.
Diagram nr 1. Liczba planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Gorzowie Wlkp. – stan na
grudzień 2014 r.
Plany miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego w
Gorzowie Wlkp.
w 2014 roku

Uchwalono:

Kontynuowano prace nad:

Przystąpiono do
sporządzenia:

2

3

1

W 2014 r. procent pokrycia miasta Gorzowa Wlkp. miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego wynosi ok. 45,4 % obszaru miasta. Poniżej znajduje się wykres nr 3 przedstawiający
stopień pokrycia planami miasta w procentach oraz liczbę uchwalonych planów w latach 2010-2014.
Wykres 6. Procentowy stopień pokrycia planami miasta oraz liczba uchwalonych planów w latach 2010-2014.
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Działanie 3
W ww. planach uchwalonych w roku 2014 tereny przeznaczone pod funkcje zieleni zajmują łączną
powierzchnię 37,41 ha. Jednocześnie w planach miejscowych dla poszczególnych funkcji określa się
minimalną powierzchnię biologicznie czynną, która również wpływa na wzrost terenów zielonych
w mieście.
W odniesieniu do planów będących w trakcie opracowania tereny zielone zostały wyznaczone w:
 Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańska,
a rzeką Wartą (Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr VI/55/2011 z dn. 23.02.2011 r.),
 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.).

41
Działanie 4
W zapisach uchwalonych miejscowych planów określone zostały zasady zabudowy,
a tym samym w pewnych obszarach nie ma możliwości lokalizacji budynków, np. na terenach
zagrożonych powodzią oraz na terenach zieleni urządzonej (określonych w miejscowym planie
obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada, a rzeką Wartą) oraz na terenach rolnych, ogrodów
działkowych, zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych (określonych w miejscowym planie dla
obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta).
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. Dodatkowo:
 W projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską
a rzeką Wartą wyznaczono obszary zieleni publicznej, rolne, melioracji, ochrony
przeciwpowodziowej, a także obszary zagrożenia podtopieniami. Jest to obszar
o powierzchni ok. 440 ha.
 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. 23,4 ha.
Działanie 5
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalane są zasady zagospodarowania
terenu, w tym z uwzględnieniem zasady systematycznego rozwoju terenów zieleni jako struktury
osiowo – promienistej, w tym: wytworzenie ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze
miasta. Ww. zadanie obecnie realizowane jest w projektach:
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską, a rzeką
Wartą,
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską,
ul. Poznańską i południową granicą miasta.
Zadania określone w Działaniu 5 zostały zrealizowane w uchwalonych w 2014 roku planach - MPZP
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada, a rzeką Wartą oraz MPZP
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską
i południową granicą miasta.
W 2014 r. w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji
zaprojektowano następujące tereny zielone i nasadzenia:
 Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz
z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego” - przewiduje się wykonanie:
tereny zielone - 747 m2
nasadzenia drzew - 2 szt.
 „Rozbudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki” - przewiduje się
wykonanie:
tereny zielone – 1 408 m2
nasadzenia drzew - 3 szt.
 „Przebudowa ulicy Parkowej na odc. ok. 100 m
trawniki - 214 m2
 „Przebudowa ulicy Dobrej II etap
trawniki - 4 030 m2
 „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. II - etap
trawniki - 855 m2
 „Przebudowa ulicy Traugutta na odc. ok. 100 m
trawniki - 197,6 m2
W 2014 r. w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji wykonano
następujące tereny zielone i nasadzenia przyuliczne:
 „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – etap I”
tereny zielone - 1600 m2
nasadzenia (żywopłot) - 60 szt.
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 „Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta”
tereny zielone (trawniki) - 3 950 m2
drzewa - 19 szt.
krzewy - 786 szt.

Remont ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp., fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

 „Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego”
tereny zielone (trawniki) - 3 064 m2
drzewa - 15 szt.
 „Przebudowa ul. Baczewskiego – etap I”
tereny zielone - 956 m2
 „Przebudowa ul. Owocowej od numeru 29 do numeru 34 ”
tereny zielone - 300 m2
 „Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania
z ul. Kombatantów do nr 1”
tereny zielone - 615 m2
 „Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego”
tereny zielone - 647 m2
 „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Górczyńska - Wyszyńskiego”
tereny zielone (trawniki) - 640 m2

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

Symbol
Ład 2

Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego
nad Wartą.

Działanie 1

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

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Nakłady budżetu miasta na przebudowę układu komunikacyjnego
Działanie ciągłe
Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział Inwestycji (WIN),
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK),
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Działanie 2

Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

Działanie 3

Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Działanie 4

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

Odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym miasta:
- odtworzenie portu rzecznego
- utworzenie Mariny dla jednostek sportowo-turystycznych
- budowa przystani sportowych
- rewaloryzacja wiaduktu kolejowego i mostu kolejowego
- połączenie kanału Ulgi z rzeką Wartą
Nakłady budżetu miasta
Działanie ciągłe
Wydział 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),
Stworzenie wysokiej jakości obszarów przestrzeni publicznej:
- ukształtowanie bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami
Natura 2000
- ukształtowanie panoramy miasta od strony rzeki Warty
- utworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kłodawki
- rewaloryzacja poszczególnych ulic i placów
- rewaloryzacja i humanizacja zabudowy centrum
- poprawa jakości infrastruktury
- ukształtowanie tras zwiedzania miasta i szlaków turystycznych
Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych z wyłączeniem terenów pod
budynkami, powierzchnia zrewitalizowanych budynków
Działanie ciągłe
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*
Włączenie do centrum terenów położonych na lewym brzegu rzeki Warty:
- budowa nowego centrum administracyjnego miasta w tym Urzędu Miasta
- budowa Kładki pieszej łączącej Zawarcie ze Starym Miastem
- ukształtowanie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej
Nakłady budżetu miasta
Działanie ciągłe
Wydział Inwestycji(WIN), Sekretarz Miasta, Wydział Urbanistyki
Miasta(WUM),
Wydział Administracji Budowlanej (WAB), Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (WGN),
Stworzenie sieci ogólnodostępnych parkingów
Liczba nowych miejsc parkingowych
Działanie ciągłe
Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Urbanistyki Miasta (WUM),

Działanie 1, 2 i 3
Przebudowa i optymalizacja układu drogowego centrum miasta wraz z utworzeniem zespołu deptaków
w powiązaniu z ciągami pieszymi i rowerowymi w centrum miasta oraz utworzenie ciągu spacerowo –
rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kłodawki przedstawione były w projekcie miejscowego planu dla
obszaru położonego przy ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. (projekt planu nie uzyskał akceptacji
Rady Miasta).
Wydział Inwestycji informuje, że w 2014 r.
 w ramach zadania „Modernizacja obiektu sportowego” opracowano koncepcję
modernizacji obiektu sportowego przy ul. Krasińskiego i ul. Wyszyńskiego, w ramach której
zaprojektowano ciąg rekreacyjny pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Kłodawki. Poniesiono w tym
celu nakłady finansowe w wysokości 10 000 PLN.
 w ramach zadania „Koncepcja ścieżek rowerowych MOF Gorzów Wlkp.” opracowano
koncepcję programowo – przestrzenną rozwoju dróg rowerowych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Poniesiono w tym celu nakłady finansowe w wysokości
106 000 PLN
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„Masa rowerowa”, fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

 W roku 2014 podjęto działania związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.”Łączą nas
rzeki – II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze
Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Poniesiono w tym celu nakłady finansowe w wysokości
9 000 PLN
Wydział Infrastruktury Miejskiej w 2014 r., informuje, że:
 Podczas realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawki w km 1+020
– 1+150” zlokalizowanej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na obszarze pomiędzy
ul. 30 Stycznia, a ul. J. Dąbrowskiego wykonano w roku 2014 ciąg pieszo-komunikacyjny.
Ciąg pieszo-komunikacyjny (szer.1,5-2,5 m, dł.135 m) usytuowany jest na koronie grobli
wzdłuż lewego brzegu rzeki. Skarpy grobli obsiane mieszanką traw na warstwie ziemi
urodzajnej. Nawierzchnia ścieżki została wykonana z mieszanki kruszywa mineralnego Hanse
Grand na podbudowie z kamienia łamanego. Inwestorem przedmiotowego zadania był
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział Gorzów
Wielkopolski
W uchwalonym w 2014 r. miejscowym planie obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada, a rzeką
Wartą zostały wyznaczone tereny przeznaczone pod funkcje usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej i „Mariny”.
Miasta Gorzów Wlkp. zawarło ze Stowarzyszeniem Wodniaków Przystań Gorzów Wlkp. kolejną
umowę dzierżawy dot. terenu przewidzianego pod utworzenie Mariny, na okres do 31 grudnia 2017 r.
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Kłodawka fot. Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

W ramach działania dotyczącego rewaloryzacji i humanizacji zabudowy centrum Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w 2014 r. wprowadzał ulepszenia w lokalach i budynkach mieszkalnych,
polegające na pracach modernizacyjnych zarówno w budynkach i lokalach komunalnych oraz
budynkach wspólnotowych na częściach wspólnych.
W lokalach komunalnych wymieniono:
 447 szt. stolarki okiennej,
 84 szt. stolarki drzwiowej,
 63 szt. instalacji gazowej,
 34 szt. instalacji elektrycznej.
W budynkach komunalnych i wspólnotowych na częściach wspólnych zakres prac w 2014 roku
obejmował:
 w 12 budynkach wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną,
 w 17 budynkach wymieniono instalację gazową,
 w 30 budynkach wymieniono instalację elektryczną na klatce schodowej,
 w 41 budynkach wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej,
 w 70 budynkach wymieniono stolarkę drzwiową (drzwi wejściowe do budynku),
 w 59 budynkach wykonano malowanie klatek schodowych,
 10 budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz 1 klatkę w budynku gminnym podłączono do
miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
 w 27 budynkach wykonano prace termoizolacyjne,
 w 18 budynkach wykonano prace termomodernizacje.
ZGM wykonał:
I.






likwidację zabudowy:
2 budynków mieszkalnych (Sikorskiego 40a, Sikorskiego 41a)
2 budynków mieszkalno – usługowych (Dworcowa 8a, Koniawska 15)
8 budynków niemieszkalnych (Zielona 106, Garbary 17a, Młyńska 8, Chrobrego 18,
Chrobrego 19, Krzywoustego 1 - Dąbrowskiego 8, Wełniany Rynek 6)
pomieszczeń gospodarczych przy ulicach (Kos.Gdyńskich 61, Koniawska 14-16,
Koniawska 14, Przemysłowa 24,25,26, 30,31, Śląska 5, Garbary 18, Dworcowa 8,9,
9a, Al.Konstytucji 3 Maja)
13 garaży (Grobla 26- 1 garaż, Orląt Lwowskich 13 - 12 garaży)

II.
plac zabaw w ramach realizacji budżetu obywatelskiego
W I połowie 2014r. zaprojektowano, wykonano i przekazano do eksploatacji plac zabaw
w rejonie kwartału ulic Krzywoustego, Chrobrego, Armii Polskiej, Borowskiego na dz. Nr 853.
Zakres prac obejmował wykonanie projektu urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie
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skweru i ustawienie urządzeń zabawowych, elementu małej architektury wraz z wykonaniem
ogrodzenia terenu. Koszt realizacji 49 454,61 PLN
Działanie 4
W zakresie planowania przestrzennego działanie zostało zrealizowane już poprzez wskazanie
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w latach poprzednich (wymienionych poniżej):
 MPZP dla Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Grobla, Woskowa, Przemysłowa (Uchwała
Nr XLIII/479/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 5.01.2005 r.). Plan określa nową przestrzeń
funkcji usługowej oraz usługowo – mieszkaniowej.
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny (Uchwała
Nr XXXVII/584/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 25.06.2008 r.). W planie określono
przeznaczenie terenu na funkcję administracyjną pod Urząd Miasta, określono zasady
kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz wskazano miejsce lokalizacji
kładki przez rzekę.
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Przemysłowej i Wawrzyniaka (Uchwała
Nr LVI/909/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 24.06.2009r.). Celem planu jest
uporządkowanie przestrzeni i określenie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z dopuszczeniem usług, a także usług (w tym usług oświaty).
Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w 2014 r. we współdziałaniu z Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej dokonano rozbiórki kolejnych opróżnionych budynków przy ul. Wał
Okrężny 17, 18, 19 oraz uporządkowano teren na Zawarciu – za łączną cenę 86 158,15 PLN.
Działanie 5
W 2014 r. Wydział Inwestycji w ramach zadań wymienionych poniżej wykonał łącznie 289 miejsc
parkingowych zlokalizowane są poza obszarem Śródmieścia Wydział Inwestycji w roku 2014 nie
prowadził inwestycji związanych z budową miejsc parkingowych w śródmieściu, natomiast w ramach
zadań inwestycyjnych powstały:
 „Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta” wykonano 249 miejsc
parkingowych.
 „Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego” wykonano 40 miejsc parkingowych.

3.3.3. Ład 3. Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta
Program

Symbol
Ład 3

Działanie 1
Miernik oceny działania 1

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

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta
Powstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz
zmiana substandardu zamieszkania
- zidentyfikowanie zagrożeń technicznych wymagających pilnej interwencji
- bieżące prace remontowe i konserwacyjne
- rozpoznanie kompleksowe w zakresie zagrożeń technicznych, użytkowych
i przestrzennych
Ankiety określające potrzeby i oczekiwania
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od
rozpoznania do realizacji )
Sprawozdania z realizacji etapów prac
Sprawozdania finansowe
Działanie ciągłe
Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków
Identyfikacja gospodarcza i społeczna
- zdefiniowanie funkcji i przeznaczenia terenów oraz identyfikacja odbiorcy,
użytkownika , uczestnika i mieszkańca
Ankiety określające potrzeby i oczekiwania
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od
rozpoznania do realizacji )
Sprawozdania z realizacji etapów prac
Sprawozdania finansowe
Działanie ciągłe
Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków
Zmiana substandardu mieszkaniowego - poprawa warunków zamieszkania
i obsługi
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Działanie 3

Miernik oceny działania 3

Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4

Miernik oceny działania 4

Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

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

Detal architektoniczny fot. Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Działanie 1
W 2014 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.
W 2014 r. nie finansowano prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych
przy budynkach mieszkaniowych i użytkowych w ramach uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych
miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2006,
Nr 2, poz. 27 ze zm.).
Działanie 2
W 2014 r. nie zostały przeprowadzone ankiety, które pozwoliłyby na identyfikację gospodarczą
i społeczną terenów wraz z określeniem ich odbiorcy, użytkownika i uczestnika.
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Działanie 3, 4
W 2014 r. nie zostały przeprowadzone ankiety określające potrzeby i oczekiwania, a także
określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
W 2014 r. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydał 179 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 – 71 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 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.).
Inwestycje objęte ww. decyzjami obejmowały m.in.: remont dachu, wymiany reklamy, remont
elewacji, wymiany okien, remont strychu, docieplenia, wymiany witryny, wymiany pokrycia
dachowego, montaż reklamy, wymiany okien i drzwi, wycinkę drzew, remont fontanny, umocnienie
brzegów, remont budynku, budowę instalacji gazu, prace konserwatorskie, docieplenia 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.
Diagram nr 2. Liczba decyzji i postanowień wydanych w 2014 r. przez Miejskiego Konserwatora Zabytków
w ramach prac przy gorzowskich zabytkach.

Miejski Konserwator Zabytków
prace przy gorzowskich zabytkach
2014 r.

decyzje

179

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

3.3.4. Ład 4. Utworzenie miejskiego systemu komunikacji przestrzennej
Program

Symbol
Ład 4

Utworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej

Działanie 1

Utworzenie bazy metadanych dla Gorzowa Wlkp.

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

Liczba zgłoszonych zbiorów danych
Do 2013
Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF)
Utworzenie właściwej struktury organizacyjnej
Liczba zbiorów danych włączonych do systemu.
Do 2016
Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz
Miasta, Wydziały merytoryczne
Uzbrojenie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych
Liczba udostępnionych zbiorów danych.
Do 2016

Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
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Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz
Miasta
Prowadzenie miejskiego geoportalu
Ilość wejść do systemu, ilość korzystających z systemu,
Czas uzyskania dostępu do informacji,
Sporządzanie corocznych analiz podejmowanych działań.
Działanie ciągłe
Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF)

Działanie 1
W związku z obowiązkiem utworzenia i publikacji metadanych dotyczących zagospodarowania
przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miasta
w Gorzowie Wlkp. informuje, że metadane są w trakcie opracowania. Wydział Urbanistyki Urzędu
Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny jest za stworzenie metadanych z zakresu
zagospodarowania przestrzennego. Metadane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, za które
odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Katastru, uaktualniane są w razie potrzeb.
Działanie 2
W 2014 r. utworzono następujące zbiory danych:
 Plan miasta Gorzowa Wlkp. wraz z koncepcją Systemu Informacji Miejskiej,
 Mapa ochrony gruntów w myśl Ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,
 Mapa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 Mapa inwestycji realizowanych w latach 1998 – 2014,
 Mapa historyczna taka jak: Plan Miasta Gorzowa Wlkp. – Landsberg an der Warthe 1945 r.,
 Mapa zniszczeń wojennych,
 Mapy zmian granic po 1945 r.
Rozpoczęto prace nad zamieszczeniem Planu miasta Gorzowa Wlkp. i map historycznych na
QGIS Cloud. Zaczęto również tworzyć bazę dróg w oparciu o dane pochodzące z wykazu dróg,
które umieszczone będą na miejskim geoportalu. W najbliższym czasie ukończona zostanie baza
danych przestrzennych dotycząca gminnej ewidencji zabytków.
Działanie 3
Zbiory danych przestrzennych udostępnione przez geoportal miasta Gorzowa Wlkp. to:
Ortofotomapa z 2008 oraz 2011 r., działki ewidencyjne, kontury klasyfikacyjne, budynki, adresy,
punkty zainteresowania (POI), oferty inwestycyjne, numeryczny model terenu (NMT), miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, mapa akustyczna, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków (GEZ) w zakresie
budynków należących do GEZ, obszary rewitalizacyjne w mieście, placówki edukacyjne w mieście,
obszary ochrony przyrody, ścieżki rowerowe, mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927 – 1934,
tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Działanie 4
Geoportal miejski odwiedza średnio 2 500 osób miesięcznie.
Czas uzyskania dostępu do informacji jest szybki ponieważ jest to dostęp on-line.
Analiza podejmowanych działań sporządzana jest na bieżąco w celu weryfikacji zgodności
udostępnianych danych ze zmieniającymi się podstawami prawnymi.

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

Symbol
Ład 5

Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu
do nowoczesnych mediów elektronicznych

Działanie 1

Budowa, rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej

Miernik oceny działania 1

Ilość węzłów sieci światłowodowej.
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Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2

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

Ilość km sieci światłowodowej.
Do 2015
Wydział Informatyki
Dostawa komercyjnych usług szerokopasmowych
Badanie poziomu cen usług elektronicznych.
Ankiety badające poziom zadowolenia.
Cykliczne badania opinii publicznej.
Ilość gospodarstw korzystających z usług sieci szerokopasmowych.
Działanie ciągłe
Wydział Informatyki
Budowa sieci bezprzewodowej opartej na technologii Wi-Max
Współczynnik obszarowy i ludnościowy pokrycia usługami sieciowymi
terenów miasta.
Do 2013
Wydział Informatyki

Działanie 1
Wydział Informatyki podaje, że nie zmieniła się liczba węzłów i długość sieci w przeciągu lat
2010-2014.
Działania 2 i 3
Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) (www.lss.gorzow.pl) w 2014 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/

3.3.6. Ład 6. Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta
Gorzowa Wlkp.
Program

Symbol
Ład 6

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

Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta
Gorzowa Wlkp.
Budowa, przebudowa i remont układu komunikacyjnego miasta Gorzowa
w celu jego usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
pojazdów oraz pieszych .
Analiza wykonania budżetu,
Ocena stanu technicznego dróg na terenie miasta.
Działanie ciągłe
Wydział Dróg i Transportu Publicznego, Wydział Inwestycji
Wprowadzenie systemu sterowania ruchem pojazdów na głównych ciągach
komunikacyjnych miasta optymalizującego ruch międzydzielnicowy
Badania natężenia ruchu pojazdów na wyznaczonych ulicach.
Analiza wykonania budżetu.
Działanie ciągłe
Wydział Dróg i Transportu Publicznego
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Średnicówka fot. Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Działanie1
W 2014 r. Wydział Inwestycji realizował następujące inwestycje drogowe:
 „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - etap I” - na odcinku o długości 542 m tj. od
skrzyżowania z ul. Zagrodową do skrzyżowania z ul. Strażacką i Wylotową. Wykonano m.in.
budowę nowej konstrukcji jezdni wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz
odwodnienie z wprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Wykonano również branżowe roboty towarzyszące jak wykonanie nowego oświetlenia
ulicznego i zieleń drogową. Wartość poniesionych kosztów wynosi 2 607 000 PLN
 „Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta” – w ramach zadania
wykonano przebudowę istniejącej ulicy wraz ze zjazdami i budową chodnika, ścieżki
rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budową 249 miejsc parkingowych. Wartość
poniesionych kosztów wynosi 5 042 000 PLN
 „Przebudowa ul. Baczewskiego” – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości
ok. 500 m wraz z budową dwóch skrzyżowań z elementami uspokojenia ruchu. Wartość
poniesionych kosztów wynosi 453 000 PLN
 „Przebudowa ul. Owocowej” – wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
na istniejącej podbudowie wraz z budową jednostronnego chodnika na odcinku ok. 260 mb.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 294 000 PLN
 „Przebudowa ul Grota-Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania
z ul. Kombatantów do nr 1” – wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej
na odcinku ok. 200 m. wraz z przebudową istniejących miejsc parkingowych. Wartość
poniesionych kosztów wynosi 393 000 PLN.
 „Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego” – wykonano nawierzchnie
bitumiczną 2400 m 2 oraz z betonowej kostki brukowej 289 m 2 wraz z budową chodnika,
umocnieniem skarp, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Wartość poniesionych
kosztów wynosi 1 159 000 PLN
 „Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego” – przebudowano odcinek drogi
manewrowej o powierzchni 415 m 2 wraz z budową 40 parkingów. Wartość poniesionych
kosztów wynosi 234 000 PLN
W 2014 r. nie wykonywano oceny stanu technicznego dróg na terenie miasta, poza bieżącym
monitoringiem.
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Działanie 2
Nie wykonywano zadań związanych z Działaniem 2.

3.3.7. Ład 7. Rozwój publicznej komunikacji miejskiej
Program

Symbol
Ład 7

Rozwój publicznej komunikacji miejskiej

Działanie 1

Modernizacja taboru autobusowego

Miernik oceny działania 1

Liczba zakupionych autobusów

Termin realizacji działania 1

Działanie ciągłe

Koordynator działania 1

Wydział Dróg i Transportu Publicznego

Działanie 2

Modernizacja taboru tramwajowego

Miernik oceny działania 2

Liczba zakupionych tramwajów

Termin realizacji działania 2

Działanie ciągłe od 2011 r.

Koordynator działania 2
Działanie 3

Wydział Dróg i Transportu Publicznego
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej

Miernik oceny działania 3

Termin realizacji 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.
Działanie ciągłe

Koordynator działania 3

Wydział Dróg i Transportu Publicznego

Działanie 1
Wydział Transportu Publicznego informuje, że w 2014 r. nie zakupiono nowych autobusów.
Zakupiono 6 autobusów używanych, niskopodłogowych o długości 15 m (norma emisji spalin EURO-4
- wartość zakupionych autobusów – 2 880 000 PLN – 480 000 PLN/szt.)
Eksploatowany tabor autobusowy jest w 100% niskopodłogowy.
Działanie 2
W 2014 r. nie zakupiono nowych tramwajów.
Działanie 3
W 2014 roku:
 nie zakupiono nowych wiat przystankowych,
 w Chróściku wykonano peron z kostki brukowej – wartość prac 3 300 PLN
 na ul. Piłsudskiego (przystanki „Czereśniowa” i „SP-13” – dla kierunku na Ustronie) –
wykonano frezowanie zatok autobusowych – wartość prac 1 650 PLN
 na ul. Piłsudskiego (przystanek „SP-13”) wymieniono nawierzchnię zatoki z kostki brukowej
betonowej – wartość prac 18 500 PLN
 na ul. Koniawskiej (przystanek „Paradyska” – w obu kierunkach) wykonano perony z kostki
brukowej betonowej – wartość prac 16 500 PLN
 ul. Myśliborska (przystanek „Rondo Szczecińskie” – kierunek Centrum) wykonano peron
z kostki brukowej betonowej – wartość prac 6 600 PLN
 na ul. Mosiężnej (przystanek „Faurecia” ) wydłużono zatokę autobusową – wartość
prac 4 000 PLN
 na ul. Szarych Szeregów (przystanki „KEN” i „Kombatantów”) przełożono zatoki autobusowe
z kostki brukowej betonowej – wartość prac 13 000 PLN

3.4 .Ochrona środowiska
3.4.1. Środ. 1. Zarządzanie zasobami wodnymi
Program

Symbol
Środ. 1

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

Zarządzanie zasobami wodnymi
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem
Badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Działanie ciągłe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

53
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3

Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Ochrona przeciwpowodziowa
Brak podtopień terenów; Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę
systemu melioracyjnego; Nakłady poniesione na utrzymanie wałów
przeciwpowodziowych
Działanie ciągłe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Gospodarka wodno-ściekowa
Poniesione nakłady na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków,
Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcia wody,
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni miejskiej.
Działanie ciągłe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydział Inwestycji
Gospodarowanie wodami opadowymi
Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej
Długość sieci kanalizacji deszczowej
Ilość zainstalowanych urządzeń oczyszczających wody opadowe
Działanie ciągłe
Wydział Gospodarki Komunalnej

Działanie 1
Wydział Inwestycji, prowadzi bieżące utrzymanie i konserwację rzeki Kłodawki na odcinku od
wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodawki przy ul. Górczyńskiej (km 4,050) do ujścia, do rzeki
Warty, kanału Srebrnego na odcinku od km. 0+000 (ujście do rzeki Kłodawki) do km 0+562
i zbiorników wodnych (stawy przy ul. E. Plater, ul. Błotnej, ul. Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej
i w parku Wiosny Ludów) oraz zbiornika p. poż. przy ul. Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wlkp.
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje m.in.: usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów
drzew ze skarp oraz nurtu rzeki (nie dotyczy stanów klęskowych), sprzątania śmieci, gałęzi, odpadów
wielkogabarytowych z nurtu i skarpy oraz likwidowania zatorów z koryta rzeki. Kontrolowanie stanu
wody w rzece i regulowanie go za pomocą urządzeń hydrotechnicznych, bieżące koszenie roślinności
na skarpach rzeki, stały monitoring rzeki w okresie zimowym oraz w razie konieczności usuwanie
zatorów lodowych.
W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Delegatura
w Gorzowie Wlkp. na zlecenie Miasta Gorzowa Wlkp. wykonał badania wód rzeki Kłodawki
w jednym punkcie pomiarowym (powyżej miasta) w zakresie 38 wskaźników zanieczyszczeń. Ocena
elementów biologicznych (wskaźnik okrzemkowy) wykazała, iż rzeka Kłodawka osiągnęła
umiarkowany potencjał ekologiczny (III klasa w 5 stopniowej skali). Spośród badanych 15
parametrów fizykochemicznych jedynie stężenia ogólnego węgla organicznego przekroczyły wartości
dopuszczalne dla II klasy (potencjał poniżej dobrego). Maksymalny potencjał (I klasa) odnotowano dla
temperatury, zawiesiny, odczynu, tlenu, przewodności elektrolitycznej, fosforanów, azotu
azotanowego, amonowego i ogólnego oraz indeksu fenolowego i indeksu oleju mineralnego.
Na poziomie II klasy (dobry potencjał kształtowały się stężenia BZT5 fosforu ogólnego oraz azotu
Kjeldahla. Żadna spośród 23 badanych substancji priorytetowych i innych substancji
zanieczyszczających nie przekroczyła wartości dopuszczalnych, wszystkie (oprócz niklu) były poniżej
granicy oznaczalności. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż wody rzeki
Kłodawki w 2014 r. osiągnęły umiarkowany potencjał ekologiczny, przy czym tylko jeden ze
wspomagających ocenę parametrów fizykochemicznych przekroczył wartości dopuszczalne dla klasy
II (potencjał poniżej dobrego). Wysokie stężenia ogólnego węgla organicznego obserwowano już
w punkcie pomiarowym w Kłodawie a więc Miasto nie ma wpływu na istniejące przekroczenia tego
wskaźnika. Poniesione nakłady - 9 892,99 PLN.
Działanie 2
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał konserwacji urządzeń
melioracji szczegółowych. Wykonane prace polegały w szczególności na odmulaniu dna
i wykaszaniu dna i skarp rowów (24 264 mb) oraz oczyszczeniu przepustów (80 szt. o długości 598,5
mb). Wykonano profil rowu R-De-1 z propozycją rzędnych i średnic przepustów w miejscach
istniejących przepustów.
Koszt powyższych prac wyniósł 101 500 PLN.
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Wydział Inwestycji informuje, że w ramach działania 2 realizowano zadanie pn: „Ochrona
przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”. W ramach realizacji zadania
wykonano:
 Pompownię Siedlice,
 kanały zbiorcze o łącznej długość 1838 m
 przebudowę kanału Siedlickiego w km 4+500 do 7+740 o łącznej długości 3,2 km
 przebudowę Rowu S-2, długość 2 360 m.
Poniesione ogółem wydatki na projekt w 2014 r. wyniosły 11 664 000 PLN (w tym wydatki
Województwa Lubuskiego – Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
oraz dofinansowania z LRPO). Nakłady na ten cel poniesione przez Miasto Gorzów w roku 2014
wyniosły 2 736 000 PLN.
Działanie 3
1. Nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków (stan na 30.09.2014 r.)
 rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 22 132 440 PLN
 ujęć wody – 3 653 800 PLN
 modernizacja oczyszczalni ścieków – 9 493 600 PLN
2. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) – 396,6 km (bez przyłączy)
- budowa i modernizacja sieci wodociągowej związanej z Funduszem Spójności – ok. 6,5 km
- budowa i modernizacja sieci wodociągowej przez osoby fizyczne i prawne w ramach
zawartych porozumień z PWiK Sp. z o.o. oraz inicjatyw społecznych UM – ok. 0,4 km.
 sieć kanalizacyjna – ok. 226,2 km (bez przykanalików)
- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej związanej z Funduszem Spójności – ok. 13 km
- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej przez osoby fizyczne i prawne w ramach
zawartych porozumień z PWiK Sp. z o.o. oraz inicjatyw społecznych UM – ok. 0,1 km.
3. Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających:
- z sieci wodociągowej – 123 572 osób (w 2014 r. podłączono ok. 405 osób),
- z sieci kanalizacyjnej – 120 629 osób (w 2014 r. podłączono ok. 708 osób).
4. Jakość wód podziemnych.
Jakość wód podziemnych ujmowanych na trzech ujęciach (SUW Siedlice, Centralny, Kłodawa)
charakteryzuje podwyższona zawartość żelaza oraz manganu (tab. 11). Technologia uzdatniania
wody stosowana przez nasze stacje (układ napowietrzania wody, przetrzymywanie wody w zbiorniku
kontaktowym oraz filtracja przez filtry piaskowe) pozwala dostarczać do odbiorców wodę spełniającą
obowiązujące przepisy tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 ze zmianami).
Tabela nr 11. Średnie roczne zestawienie wyników badań fizykochemicznych wody surowej dla
poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody.
Fe
[mgFe/dm3]

Mn
[mgMn/dm3]

SUW "Centralny"
SUW "Kłodawa"

2,82
1,31

0,34
0,14

SUW "Siedlice"

2,26

0,89

5. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
Oczyszczalnia Ścieków odprowadza ścieki oczyszczone o jakości zgodnej z obowiązującymi
przepisami oraz pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 01.01.2007 r. ważnym do 01.01.2017 r.
(tab. 12). Jakość ścieków oczyszczonych jest we wszystkich parametrach lepsza, niż wymagana
wyżej określonymi przepisami prawa oraz pozwoleniem wodnoprawnym.
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Tabela nr 12. Średnie roczne zestawienie wyników badań ścieków
Parametry
ścieków
ChZT mgO2/dm3

BZT5 mgO2/dm3

zawiesina ogólna
mg/dm3
fosfor ogólny
mgP/dm3
azot ogólny
mgN/dm3

Średnia roczna
dopływ
po osadniku
odpływ
dopływ
po osadniku
odpływ
dopływ
po osadniku
odpływ
dopływ
po osadniku
odpływ
dopływ
po osadniku
odpływ

wstępnym

wstępnym

wstępnym

wstępnym

wstępnym

1144
643
49,0
442
289
3,9
538
156
9,7
14
11,1
0,44
108
97
9,88

Działanie 4
Wydział Infrastruktury Miejskiej realizuje zapisy Działania 4, poprzez zarządzanie siecią kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. W 2014 r. poniesiono wydatki na kanalizację
deszczową w wysokości 792 012,22 PLN, w tym:
 na eksploatację i konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - 425 252,50 PLN,
 utrzymanie przepompowni wód opadowych – 48 264,86 PLN,
 remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 48 047,00 PLN,
 remonty przepompowni wód opadowych, w tym – 71 669,12 PLN,
 utrzymanie separatorów – 133 675,86 PLN,
 opłaty za energię zużytą przez przepompownię melioracyjną dzielnicy Zawarcie oraz
przepompownie wód deszczowych – 65 102,88 PLN.
Rozbudowa sieci realizowana jest w głównej mierze przez Wydział Inwestycji w ramach
prowadzonych zadań inwestycyjnych. W roku 2014 podejmowane były następujące inwestycje
w ramach działania 4:
 Budowa systemu wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.
W ramach tego zadania wybrano nadzór inwestorski oraz przeprowadzono procedurę
przetargową na wykonawcę robót. W wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono
wykonawcy robót.
 „Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta” – w ramach zadania
wykonano kanalizację deszczową z rur CC o średnicach od DN200, 250 do 400 mm o łącznej
długości ok. 1500 m i wartości ok. 847 000 PLN
 „Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania z ul. Kombatantów do
nr 1” w ramach zadania, przebudowano ok. 80 m kanalizacji deszczowej o wartości
ok. 57 600 PLN
 „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego”
 „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - etap I” – wykonano odwodnienie powierzchniowe
z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

3.4.2. Środ. 2. Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych
Program

Symbol
Środ. 2

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

Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych
Utrzymanie zasady dokonywania nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych)
w zamian za udzielane zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Analiza udzielanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Działanie ciągłe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ochrona terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo przed
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Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4
Działanie 5
Miernik oceny działania 5
Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

zainwestowaniem
Stopień zainwestowania terenów jw.
Działanie ciągłe
Wydział Urbanistyki Miasta
Rekultywacja terenów zdegradowanych
Poniesione nakłady na rekultywację
Do 2015
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Inwestycji
Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w ramach obowiązku tworzenia powierzchni biologicznie
czynnej zalecenia co do dokonywania nasadzeń trwałych, zwłaszcza drzew
Powierzchnia terenów, dla których wydano zalecenia
Działanie ciągłe
Wydział Urbanistyki Miasta
Prowadzenie postępowań w sprawach zniszczenia zieleni
Ilość postępowań
Działanie ciągłe
Straż Miejska; Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Wydział Gospodarki
Komunalnej

Działanie 1
W 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 627 ze zm.) udzielono 396 zezwoleń na usunięcie 3 092 drzew oraz krzewów o łącznej
powierzchni 7 607,6 m2. Zezwolenia te dotyczyły drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach
będących w posiadaniu osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, administratora cmentarza
oraz firm i innych podmiotów.
Z nieruchomości będących we władaniu Miasta, drzewa i krzewy usuwano na podstawie zezwoleń
wydawanych przez ograny wskazywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
W ramach udzielonych zezwoleń zobowiązano do dokonania nowych nasadzeń w ilości 2 221 szt.
drzew oraz krzewów o powierzchni 1 433,6 m2.
Pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej informują, że na terenach zieleni miejskiej nasadzonych
zostało łącznie 28 sztuk młodych drzew:
 w z ramach zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej nasadzono 10 szt.
młodych drzew gat. Lipa drobnolistna. Ww. drzewa nasadzono przy ul. Zielonej, przy wjeździe
na Trasę Nadwarciańską.
 w ramach nasadzeń zastępczych realizowanych przez inne podmioty, pod nadzorem tut.
Wydziału nasadzono na terenach zieleni miejskiej 18 szt. drzew:
- 16 szt. gat. Platan klonolistny, na terenie Parku 750-lecia Miasta,
- 2 szt. gat. Surmia bignoniowa, na terenie skweru przy ul. Matejki.
Wydział Inwestycji w 2014 r. w ramach zadania „Przebudowa parkingów w rejonie ulicy
Dunikowskiego” zrealizował nasadzenia zastępcze głogu dwuszyjkowego w ilości 4 szt.
Działanie 2
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy
Al. 11 Listopada, a rzeką Wartą zagospodarowuje się obszary wartościowe krajobrazowo. Celem
planu jest wypracowanie bezpiecznych pod względem ochrony przeciwpowodziowej rozwiązań
i niedopuszczenie do zabudowy i utwardzenia nadbrzeża rzeki Warty. Ponadto projekt mpzp miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską, a rzeką Wartą obejmuje obszar
Natura 2000 o wartościach przyrodniczo – krajobrazowych i wprowadza odpowiednie uregulowania
również w sąsiedztwie obszaru chronionego w celu ochrony wartości krajobrazowych.
Stopień zainwestowania ww. terenów:
 obszar znajdujący się w projekcie mpzm miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego
pomiędzy ul. Poznańską, a rzeką Wartą jest niezagospodarowany, natomiast w sąsiedztwie
tego obszaru w projekcie planu miejscowego sankcjonowana jest tylko istniejąca zabudowa
(zwykle siedliskowa), natomiast wprowadzono zakaz lokalizacji nowej zabudowy (są to tereny
przeznaczone pod funkcje rolne, zieleń).
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 w terenie wskazanym w mpzm miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy
Al. 11 Listopada, a rzeką Wartą powstał kort tenisowy, a cały teren jest wyrównany
i przygotowany pod funkcję rekreacji.
Działanie 3
Działania Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. zmierzające do rekultywacji terenów
zdegradowanych:
 w 2014 r. kontynuowano prace związane z rekultywacją składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Chróściku kwatera nr 1, poniesione nakłady wyniosły:
119 000 PLN
Działanie 4
Zadanie ciągłe 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 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
Postępowania w sprawach zniszczenia zieleni prowadzone są zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawą o ochronie przyrody oraz kodeksem wykroczeń.
W 2014 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
prowadzono cztery postępowania w sprawie zniszczenia drzew spowodowanego niewłaściwą
pielęgnacją. Trzy postępowania umorzono, gdyż drzewa zachowały żywotność i odbudowały korony.
Jedno postępowanie nadal jest prowadzone.
Wydział Infrastruktury Miejskiej w ubiegłym roku na Komendę Miejską Policji zgłosił jedną sprawę
o charakterze nielegalnej wycinki drzewa rosnącego na terenie zieleni miejskiej przy
Al. Niepodległości.
Postępowania prowadzone w 2014 r. przez Straż Miejską dotyczyły (w sumie było ich 560):
 Niszczenia zieleni na terenach publicznych – 173 (w tym 2 wnioski do Sądu o ukaranie,
57 mandaty karne, 114 pouczeń);
 Zaśmiecania terenów zielonych i rekreacyjnych – 344 (w tym 2 wnioski do Sądu
o ukaranie, 24 mandaty karne, 318 pouczeń);
 Nie sprzątanie odchodów przez właścicieli psów na terenach zielonych i rekreacyjnych – 43
(w tym 1 wniosek do sądu, 5 mandatów karnych, 37 pouczeń).

3.4.3. Środ. 3. Ochrona powietrza
Program

Symbol
Środ. 3

Ochrona powietrza

Działanie 1
Miernik oceny działania 1

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

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Do 2017 r.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; PEC*; Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej; Wydział Inwestycji

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

Termoizolacja budynków
Poniesione nakłady
Działanie ciągłe
Wydział Inwestycji; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Przejście na paliwo ekologiczne w autobusach komunikacji miejskiej
Liczba pojazdów z silnikami na paliwo alternatywne
Działanie ciągłe
Miejski Zakład Komunikacji

*PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp.) w 2010 roku zostało wchłonięte przez PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
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Działanie 1
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podaje następujące informacje nt. działań podejmowanych
w 2014 r. w celu ograniczenia niskiej emisji:
 Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną (realizowane przez
takie jednostki jak: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, ZGM, Wielkopolską
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Spółdzielnie Mieszkaniowe).
Poniesione nakłady – 2 067 738,56 PLN
 Redukcja emisji z niskich źródeł komunalno-bytowych polegająca na wymianie kotłów
opalanych paliwem stałym na kotły gazowe (ZGM).
Poniesione nakłady –195 865,74 PLN
 Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków oraz wykonanie audytów
energetycznych i projektów ocieplenia (realizowane przez ZGM i Wspólnoty Mieszkaniowe)
Poniesione nakłady – 5 604 070,68 PLN
 Zwiększenie możliwości lepszego przewietrzania w mieście poprzez likwidację
zdekapitalizowanej zabudowy (ZGM).
Poniesione nakłady – 628 430,99 PLN
 W uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy ujmowano zapisy dotyczące
włączania systemów grzewczych budynków
do scentralizowanych systemów
grzewczych lub stosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła. W uchwalonych planach
uwzględniano ustalenia sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiające
ograniczenie emisji pyłu PM10
 Wydanie 112 pozwoleń na budowę dotyczących realizacji sposobu ogrzewania lokali
z zastosowaniem gazowego źródła ciepła.
 Podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze i przystąpiono do realizacji zadania „Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” - projekt dofinansowany z dotacji Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego:
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 Program pilotażowy KAWKA, który
jest jednym z elementów wpływających na polepszenie jakości powietrza w Gorzowie Wlkp.
Program ten jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – Liderem
projektu i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Partnerem projektu. Celem
projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację
wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe
węglowe) na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – w
śródmieściu Gorzowa Wlkp. Jest to obszar miasta, który ze względu na wiek zabudowy
mieszkaniowej nie posiadał dotychczas nowoczesnego systemu cieplnego.

Fragment zakresu planu programu KAWKA fot. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
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Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca niskiej emisji w ramach programu KAWKA,
której celem jest wskazanie zagrożeń wynikających z niskiej emisji jak i korzyści płynących z
jej likwidacji oraz zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany sposobu ogrzewania na
przyjazny środowisku. W 2014 r. wykonano plakaty, ulotki i broszury. Koszty kampanii nie
obciążają budżetu miasta pokryte będą z dotacji NFOŚiGW.
Poniesione nakłady – 24 692,25 PLN
Łącznie poniesiono nakłady: 8 520 798,22 PLN.


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podaje, że
 Wymieniono w 3 lokalach gminnych (ul. Armii Polskiej 36/1, ul. Fabryczna 37/15, ul. Wał
Okrężny 12/4) kotły centralnego ogrzewania - powierzchnia grzewcza lokali wynosi
176,53 m²,
 Wymieniono w 9 lokalach gminnych (ul. Garbary 17/7, ul. Krzywoustego 5/2, ul. Armii Polskiej
35/12, ul. Fabryczna 34/1, ul. Grobla 27/1, ul. Jasna 6/2, ul. Wawrzyniaka 56/4,
ul. Wawrzyniaka 75/2, ul. Sikorskiego 54/3) piece kaflowe na piece centralnego
ogrzewania gazowego (etażowego) - powierzchnia grzewcza lokali wynosi 538,20 m². Na
przełomie 2013/2014 roku zakończono inwestycję polegającą na podłączeniu 10 budynków
przy ul. Mickiewicza 9, 10, 12A, 13, 13A, 14, 15 oraz przy ul. Kosynierów Gdyńskich 70,71,73
do miejskiej sieci centralnego ogrzewania (c.o. i c.w.u) – koszt całościowy inwestycji wynosił
1 280 925,89 zł, w tym koszty Gminy 697 026,60 zł. Powyższa inwestycja związana była
z likwidacją 79 szt. pieców kaflowych,
 Wykonano likwidacji pieców kaflowych w budynku gminnym przy ul. Kosynierów Gdyńskich
20E w związku z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. – koszt inwestycji 35 640,00 PLN
 Wykonano rozbiórki budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych, przy następujących
ulicach: Koniawska 15, Sikorskiego 40a, Sikorskiego 41a, Dworcowa 8a. Powyższe rozbiórki
zabudowań związane są z likwidacją piecy kaflowych i redukcją emisji spalin,
 wykonano projekty ocieplenia 25 budynków,
 zlecono wykonanie audytu energetycznego dla 4 budynków mieszkalnych. Powierzchnia,
jaka została objęta audytem wynosi 2 185,92 m². Audyty te są pomocne w podejmowaniu
i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania w budynkach, a ich celem jest
zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz
z określeniem ich opłacalności.
Ponadto w załączniku nr 2 do niniejszego raportu, załączona została tabela, w której wymienione są
zadania niezbędne do przywracania poziomów dopuszczalnych PM10 w Gorzowie Wlkp., zrealizowane
w 2014 r. przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Działanie 2
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podaje, że w 2014 r.:
 wykonano termoizolacje poniższych budynków na łączną kwotę 1 095 346,27 PLN co daje
nam 5 482,65 m² ocieplonej powierzchni:
ul. Fabryczna, ul. Śląska 12A, ul. Towarowa 17, ul. Sikorskiego 118 A-B, ul. 30 Stycznia 8,
ul. 30 Stycznia 19, ul. Łokietka 31, ul. Sikorskiego 35, ul. Krzywoustego 7,
ul. Armii Polskiej 17, ul. Dworcowa 8, ul. Armii Polskiej 15, ul. Podmiejska 4, ul. Piłsudskiego
47, ul. Pomorska 29, ul. Podmiejska 15, ul. Drzymały 22, Al. Konstytucji 3 Maja 23, ul.
Sikorskiego 55, ul. Mieszka I 28, ul. Kobylogórska 104, ul. Kolejowa 7, ul. Wawrzyniaka 52,
ul. Wawrzyniaka 71, ul. Sikorskiego 17, ul. Matejki 20, ul. Grottgera 5.
 wykonano termomodernizację niżej wymienionych budynków na kwotę: 2 249 249,49 PLN,
co daje nam 9 722,56 m² termomodernizowanej powierzchni:
Borowskiego 20, Kos. Gdyńskich 60, Koniawska 56, Chrobrego 28, Chrobrego 18, Drzymały
39, Ogrodowa 8, Słoneczna 75, Słoneczna 76, Słoneczna 77, Słoneczna 78, Słoneczna 79,
Pl. Słoneczny 10, Grottgera 1, Grottgera 2, Asnyka 3, Asnyka 6, Al. 11 Listopada 82A.
Wydział Inwestycji w roku 2014, w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. III etap. wykonał następujące
roboty termomodernizacyjne budynków:
- w budynku ZSO Nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5 wykonano wymianę stolarki okiennej
w ilości 90 szt., ocieplenie ścian zewnętrznych Segmentu E, ocieplenie stropodachu Segment D i E.
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- w budynku Szkoły podstawowej Nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2 wymieniono stolarkę okienną w ilości
17 szt.
Wartość poniesionych nakładów wynosi 1 085 000 PLN
Działanie 3
W 2014 roku nie zakupiono pojazdów z silnikami na paliwo alternatywne.

3.4.4. Środ. 4. Poprawa klimatu akustycznego
Program

Symbol
Środ. 4

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

Poprawa klimatu akustycznego
Stworzenie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp
Poniesione nakłady
Do 2013 r.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Budowa ekranów akustycznych
Poniesione nakłady
Działanie ciągłe
Wydział Inwestycji

Działanie 2
W 2014 r. Miasto nie wybudowało żadnych ekranów akustycznych.

3.4.5. Środ. 5. Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje
Program

Symbol
Środ. 5

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

Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje
Przebudowa torowisk linii tramwajowych
Poniesione nakłady
Działanie ciągłe
Wydział Inwestycji; Miejski Zakład Komunikacji

W 2014 r. nie wykonano przebudowy torowisk. Prowadzono jedynie remonty na kwotę ok. 300 000
PLN.

3.4.6. Środ. 6. Gospodarka odpadami komunalnymi
Program

Symbol
Środ. 6

Gospodarka odpadami komunalnymi

Działanie 1

Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku

Miernik oceny działania 1

Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do
zakładu ZUO w Chruściku
Ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do masy odpadów trafiających
do zakładu ZUO w Chruściku
Działanie ciągłe
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Selektywna zbiórka odpadów
Ilość odpadów zebranych selektywnie
Działanie ciągłe
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych
Działanie ciągłe
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

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

Działanie 1
 Ilość zdeponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do ZUO
w 2014 r.
- Łączna ilość przyjętych odpadów: 118 569,95 Mg.
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- Ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie: 7
990,521 Mg
 Ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do masy odpadów trafiających do ZUO
w 2014 r.
Tabela nr 13. Łączna ilość przyjętych odpadów: 118 569,95 Mg, z których procesowi sortowania
poddano odpady komunalne o kodach:
20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

ex 20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
(SUCHE)

39 171,86 Mg
460,92 Mg
1 3647,74 Mg

W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania odpadów wysegregowano poniższe odpady:
19 12 01 Papier i tektura - 2877,15 Mg (materiał przeznaczono do kompostowania)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 681,99 Mg (przekazano do dalszego recyklingu)
19 12 02 Metale żelazne - 351,65 Mg (przekazano do dalszego recyklingu)
19 12 03 Metale nieżelazne - 25,31 Mg (przekazano do dalszego recyklingu)
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma - 407,60 Mg (przekazano do dalszego recyklingu)
19 12 05 Szkło - 223,78 Mg (przekazano do dalszego recyklingu)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 5,33 Mg (przekazano do dalszego
recyklingu)
19 12 07 Drewno - 58,61 Mg (materiał przeznaczono do kompostowania)
16 05 05 Inne baterie i akumulatory - 5,33 Mg (przekazano do dalszego recyklingu)
16 01 03 Zużyte opony - 53,28 Mg (wykorzystano do produkcji paliwa alternatywnego)
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) - 6737,57 Mg (warstwa przesypowa na składowisku)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) - 3569,79 Mg (produkcja paliwa alternatywnego)
19 12 12 Inne odpady (balast posortowniczy) - 15451,35 Mg (składowanie)
19 12 12 ex - inne odpady (frakcja organiczna) - 20513,00 Mg (wykorzystano do kompostowania)
Działanie 2
Zakład Utylizacji Odpadów podaje, że w 2014 r. przyjęto odpady pochodzące z selektywnej zbiórki
w ilości:
15 01 01 - opakowania z papieru - 68,92 Mg
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - 141,35 Mg
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe - 344,60 Mg
15 01 07 - opakowania ze szkła - 1087,66 Mg
Wydział ochrony środowiska i rolnictwa informuje, że w 2014 r. realizowano zadanie związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Usunięto 89,5 Mg wyrobów zawierających azbest.
Działaniami zadania objęto 16 obiektów budowlanych zlokalizowanych na posesjach osób
fizycznych, 3 budynki wielorodzinne Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 2 budynki
wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn. Rodzaj usuniętych wyrobów zawierających azbest płyty eternitowe faliste - 40,54 Mg, okładziny ścian – 48,96 Mg.
Koszty poniesione w kwocie 61 871,58 PLN pokryte zostały z dotacji otrzymanej przez Miasto
z WFOŚiGW.
Działanie 3
Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych w 2014 r.
Ilość przyjętych odpadów niebezpiecznych: 13 991,45 Mg, z czego:
- unieszkodliwiono – 5 948,57 Mg
- tymczasowo zmagazynowano przed dalszym unieszkodliwieniem - 8 042,88 Mg.
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3.4.7. Środ. 7. Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym
mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz
zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o środowisku

Działanie 1

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

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

Ilość zorganizowanych konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców
Działanie ciągłe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Udostępnianie informacji o środowisku
Ilość opublikowanych informacji
Działanie ciągłe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Program

Symbol
Środ. 7

Działanie 1
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zorganizował w 2014 r.
 2 konkursy dla dzieci i młodzieży:
- Konkurs na zbiórkę puszek aluminiowych
- Konkurs „Zbieramy Makulaturę”
W konkursach tych uczestniczyły dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół panadgimnazjalnych.,
 Zorganizowano konkurs dla mieszkańców na najefektowniejszą kompozycję kwiatową
na balkonach,
 Współpracowano i wspierano Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody oraz placówki oświatowe
w organizacji różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, w tym realizacji Programu „Dbajmy
o Lubuskie dla nas i dla przyszłości”.
 Wydział był inicjatorem i koordynatorem w naszym mieście ogólnoświatowej akcji „Godzina
dla Ziemi” i Kampanii Sprzątanie Świata.
Poniesione nakłady 14 804,26 PLN.
Działanie 2
W Systemie Informacji o Środowisku dostępnym w BIP opublikowano w 2014 r. dane o 924
dokumentach zawierających informacje o środowisku.

4. Podsumowanie - wnioski z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2020 w roku 2014.
Jak wynika z treści niniejszego sprawozdania za 2014 r., przygotowanego przez Wydział Strategii
Miasta z dostarczonych informacji od podmiotów procedujących zapisy Strategii, większość działań
jest realizowana. Część z nich jest wpisana do zadań samorządu i wykonywana corocznie, a niektóre
są działaniami jednorazowymi.
Podstawową konstatacją, która nasunęła się podczas opracowywania niniejszego dokumentu jest , że
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 (SZRMGW) straciła
swój walor planistyczno-strategiczny. Wynika to z jednej strony stąd, że Strategia ta powstała już kilka
lat temu. W swej podstawowej warstwie dokument powstał w 2008 r., a do tego podkreślić należy że
nie formułował on nowych celów, tylko aktualizował te, które przyjęte zostały w 2000 r. Z drugiej strony
– trzeba pamiętać, że Miasto Gorzów Wlkp. funkcjonuje już w nowym otoczeniu: w 2010 r. przyjęto
Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR), w 2011 r. Koncepcję Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), a w 2012 r. Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego
2020 (SRWL). Dokumentem, który bardziej odpowiada wyzwaniom współczesnym jest bez wątpienia
przyjęta w 2014 r. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego
(SR MOF GW). Powyższe przemyślenia sugerują, że niezbędnym jest podjęcie w najbliższej
przyszłości działań, celem budowy nowej strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. lub w wersji
minimum – oparcie się na SR MOF GW ze wsparciem jej np. planem inwestycyjnym, bardziej
szczegółowym niż Wieloletni Plan Finansowy.
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Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od utraty „świeżości” przez samą SZRM GW, raport na temat jej
realizacji stanowi syntetyczne sprawozdanie z działań Miasta w poprzednim roku i z tego względu jest
przydatnym materiałem dla Radnych Miasta Gorzowa Wlkp., Prezydenta Miasta, jego Zastępców,
współpracowników w procesie planowania kolejnych działań, a także w formułowaniu oceny jego
bieżącego stanu.

5. Wybrane dane statystyczne.
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 Sprawozdanie z realizacji działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji zgodnie
z “Programem ochrony powietrza dla Miasta Gorzowa Wlkp.” za 2014 r., przygotowane przez PGE
Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Załącznik nr 3 Zestawienie inwestycji realizowanych w 2013 roku przez Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
Załącznik nr 4 - Zestawienie wniosków o dofinansowanie (zgodnie umowami o dofinansowanie oraz
aneksami do tych umów) złożonych w 2014 r. (współfinansowanych ze środków UE oraz z innych
źródeł międzynarodowych i krajowych), przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej.
Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji unijnych, które wpłynęły do budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w 2014 r.,
przygotowany przez Wydział Budżetu i Rachunkowości.
Załącznik nr 6 – Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 38/W/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2015 r. oraz
poprzedni Schemat organizacyjny Urzędu Miasta obowiązujący w 2014 r.

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.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W GORZOWIE
Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się
młodzieży.
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizują programy
prewencyjne skierowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępczości i
zachowaniom patologicznym, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród dorosłych
mieszkańców miasta i powiatu gorzowskiego.
Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci
i Młodzieży oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Wydział Prewencji KMP propaguje od kilku lat, jako zadanie stałe - „Procedury postępowania
nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją”. Policjanci prowadzą spotkania, podczas których poruszają
zagadnienia z zakresu:
 odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 cyberprzemocy”,
 prawnych aspektów narkomanii,
 zagrożeń, jakie niosą ze sobą akty przemocy,
 sposobów reagowania na agresję w przypadku, gdy jest się jej ofiarą lub tylko świadkiem,
 zjawiska handlu ludźmi,
 ucieczek, zaginięć małoletnich.
Zadania realizowane są w ramach programów i wytycznych Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie
Wlkp.:
 Program „Bezpieczne Gimnazjum”
W celu zminimalizowania demoralizacji i przestępczości nieletnich funkcjonariusze Wydziału Prewencji
Komendy
Miejskiej
Policji
w
Gorzowie
Wlkp.
realizują
działania
prewencyjne
w ramach programu „Bezpieczne Gimnazjum”, który przeznaczony jest dla uczniów szkół
gimnazjalnych i obejmuje zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberprzemocy
oraz prawnych aspektów narkomanii. Wiedza z tego zakresu przekazywana jest także w ramach
indywidualnych potrzeb w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Łącznie w 2014 r. z
przedmiotowej tematyki przeprowadzono 102 spotkania, w których uczestniczyło 2 734 uczniów.


Projekt „NIE dla przemocy, TAK dla mocy”- przeznaczony dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, dotyczy zjawiska przemocy, jej form oraz miejsc, w których można
znaleźć pomoc, mający na celu ograniczenie zjawiska. W 2014 r. zrealizowano projekt podczas
20 spotkań, w których uczestniczyło 559 uczniów.



„Razem Bezpieczniej” - W ramach tego programu Wydział Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Gorzowie Wlkp. podejmuje następujące inicjatywy i działania:



Działania profilaktyczne „SENIORZE! Nie daj się oszukać”, ”Aktywny senior”, których
celem jest podniesienie świadomości osób w podeszłym wieku. Udział w debacie „Świadomy
Senior- Bezpieczny Senior”, zorganizowanej w Centrum Ratownictwa w Witnicy, mającej także
charakter informacyjno- edukacyjny ( metody oszustw „na wnuczka”, bezpieczeństwo w ruchu
drogowym).



Uczestnictwo w konferencjach i innych formach profilaktycznych:

Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno- ostrzegawczych z małoletnimi/nieletnimi oraz
ich rodzicami,














Udział w projektach „Kino na temat” odnośnie zjawiska cyberprzemocy połączony
z dyskusją na temat filmu „Przytul mnie” oraz ucieczek z domów na temat filmu „zanim
uciekniesz- pomyśl”,
Udział w debacie pod hasłem „Nie tylko wybory- jak młodzi ludzie mogą wpływać na
rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji”, zorganizowanej w Archiwum
Państwowym w Gorzowie Wlkp. przez uczniów Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp.,
Udział w konferencji młodzieży „Czysta Woda”, podczas której przekazano informacje
odnośnie handlu ludźmi oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc w tym zakresie,
Organizacja „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki” w Teatrze im. J. Osterwy
w Gorzowie Wlkp. Happening wraz z debatą na temat profilaktyki uzależnień, w której
wzięli udział zaproszeni goście z gorzowskich instytucji pomocowych,
Udział w działaniach „Kibic na 6”, spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych na temat
zasad bezpiecznego kibicowania oraz odpowiedzialności prawnej związanej z
niewłaściwym kibicowaniem,
Udział w „Wojewódzkim forum na rzecz bezpieczeństwa w szkole- wzmocnienie
systemu współpracy z placówkami oświatowymi”,
Udział w seminarium „zagrożenia w Internecie - jak edukować dzieci
i młodzież? Nowe zjawiska, nowe zagrożenia i sposoby reagowania”,
Udział w „Mikołajkach” organizowanych przez OSiR w Gorzowie Wlkp.
Udział w komisjach opiekuńczo- wychowawczych dotyczących małoletnich
zagrożonych demoralizacją,
Stała współpraca z sądami rodzinnymi dot. spraw nieletnich,
Udział w WOŚP- stoisko informacyjne z promocja akcji „Bądź widoczny, bądź
bezpieczny”,
W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
zorganizowano w KMP w Gorzowie Wlkp. oraz ośrodkach pomocy społecznej
podgorzowskich gmin dyżury policjantów oraz specjalistów z instytucji pomocowych.

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podczas spotkań profilaktycznych funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.
zwracają uwagę na problem sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, informując jednocześnie o
odpowiedzialności prawnej w tym związanej. Realizując czynności prewencyjne i profilaktyczne
włączają się w lokalne działania i kampanie społeczne, ponadto prowadzone są kontrole punktów
sprzedaży
alkoholu,
przeprowadzane
są
spotkania
z uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół o wszystkich profilach na temat zagrożeń związanych
z używaniem alkoholu.
 Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Program „LUPO” skierowany do uczniów szkół podstawowych. Głównym celem programu jest nauka
bezpiecznych zachowań oraz przybliżenie pracy policjanta. Głównym realizatorem programu Lupo są
dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich
W roku 2014 przeprowadzono:

w kl. „O” 79 spotkań – 2 801 dzieci

w kl. I-IV – przeprowadzono 473 spotkań – 21 362 dzieci

w kl. V-VI przeprowadzono 73 spotkania, w których uczestniczyło 3 013 uczniów.
W ramach programu LUPO realizowane są turnieje:

dla dzieci z grup „zerówkowych”- w 2014 r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP
w Gorzowie Wlkp. zorganizowali VIII Edycję Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.
„Bezpieczna Zerówka” ( wzięło w nim udział 56 drużyn, składających się z 3 osób,
łącznie 168 dzieci. Wyłoniono jedną zwycięską drużynę, która zakwalifikowała się do
turnieju na szczeblu wojewódzkim),

dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych zorganizowano XV Edycję Turnieju
„Bezpieczne Wakacje z LUPO”( wzięło w nim udział 38 dzieci, zwycięzca zakwalifikował
się do turnieju na szczeblu wojewódzkim).
Ponadto w 2014 r. przeprowadzono w przedszkolach 11 spotkań, w których uczestniczyło 304 dzieci
(pozostałe spotkania przeprowadzone w przedszkolach - w grupach 6–latków - wliczono do programu
LUPO). Podczas spotkań z dziećmi w przedszkolach wykorzystywany jest „Autochodzik” – miasteczko
ruchu drogowego.



Dni Otwarte” – w roku 2014 r. czterokrotnie zorganizowano Dni Otwarte w KMP w Gorzowie
Wlkp. Podczas odwiedzin uczniowie mogli zapoznać się z pracą Policji, sprzętem policyjnym, a
przy tej okazji utrwalano wiadomości z zakresu bezpiecznych zachowań
i odpowiedzialności karnej - w zależności od wieku odwiedzających. Komendę odwiedziło
łącznie 200 uczniów, w tym dzieci z przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich.



Krajowy Program Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi - Projekt „Handel Ludźmi”realizowany wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie przedwakacyjnym,
informujący o zjawisku handlu ludźmi oraz zagrożeniach, na jakie młodzież jest narażona
podczas wakacyjnych podróży, podejmowania prac sezonowych,
itp. W 2014 r.
przeprowadzono łącznie 6 spotkań, które objęły 385 uczniów. Działania te wpisują się
w obchody Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi.

STRAŻ MIEJSKA
„Działania prewencyjne prowadzone przez Straż Miejską w placówkach oświatowych
i miejscach gromadzenia się młodzieży:







9 kwietnia 2014 r. strażnicy miejscy wzięli udział w VI edycji konkursu WRÓĆ BEZPIECZNIE Z
WAKACJI odbywającym się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. Konkurs
adresowany jest do młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. Celami tego przedsięwzięcia są
między innymi jest propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa i porządku
w zakresie gospodarki odpadami,
31 maja 2014 r. strażnicy miejscy wzięli udział w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym
przez Spółdzielnię Mieszkaniową WŁÓKNO na ul. Maczka,
Lipiec – sierpień: spotkania edukacyjne z zakresu bezpiecznego zachowania się w kontaktach
z osobami obcymi oraz bezpieczeństwa na drogach z dziećmi na półkoloniach w CSR
SŁOWIANKA – 6 spotkań od 3 lipca do 7 sierpnia.
18 września 2014 r. Straż Miejska w Szkole Podstawowej nr 10 na ulicy Towarowej
przeprowadziła spotkanie ze 150 uczniami klas pierwszych. Tematyka bezpieczeństwo
w drodze do i ze szkoły.
w okresie wrzesień – listopad 2014 r. Straż Miejska wspólnie z Komendą Miejską Policji
i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła Turniej wiedzy
o bezpieczeństwie „Bezpieczna Zerówka” skierowany do dzieci klas zerowych we wszystkich
gorzowskich szkołach i przedszkolach. W ramach programu odbyto spotkania dziećmi,
w czasie których zapoznano je z zasadami postępowania w przypadku zaczepiania przez obce
osoby oraz bezpiecznego poruszania się po drogach.

STRAŻ POŻARNA
W 2014 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła
następujące działania prewencyjne w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży:
14 kontroli na terenie placówek oświatowych i miejscach gromadzenia się dzieci
i młodzieży. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 5 decyzji
administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie
przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. W obiektach tych stwierdzono ogółem 17
nieprawidłowości w tym: w 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenia
życia ludzi. Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły: nieprowadzanie przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych instalacji użytkowych oraz urządzeń przeciwpożarowych; braku instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem
telefonów
alarmowych.
W
tym
przeprowadzono
8
kontroli
w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży w związku z organizowaniem na ich
terenie kolonii i półkolonii zimowych i letnich.
Upowszechniano wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznych
zachowań
podczas
występowania
różnego
rodzaju
zagrożeń
dla
zdrowia
i życia ludzi, w tym dzieci i młodzieży - poprzez realizację akcji informacyjno-edukacyjnych
między innymi w środkach masowego przekazu oraz stronie internetowej KM PSP i KG PSP:

W dniu 12.03.2014r. w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zostały przeprowadzone
Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej kierowany był do
dzieci i młodzieży z terenu gminy Deszczno, a udział w nim wzięły Szkoły Podstawowe z
Deszczna, Ciecierzyc i Bolemina oraz Gimnazjum w Deszcznie. Turniej patronatem objął Wójt
Gminy Deszczno oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W
ramach Turnieju przedstawiono uczestnikom zagadnienia edukacyjno- informacyjne w zakresie
zagrożeń oraz niebezpieczeństw jakie niesie za sobą każdy pożar oraz korzyści płynących z
zastosowania urządzeń wykrywających dym i tlenek węgla. Każdy z uczestników oraz ich
opiekunowie otrzymali autonomiczną „Czujkę dymu” pozwalającą wykryć zadymienie w
mieszkaniu we wczesnej fazie pożaru. Łącznie przekazanych czujek 18 szt.
 Udział w dniu 21.03.2014r. w Akcji Krwiodawstwa zorganizowanej przy Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim.
 Współorganizacja w dniu 31.03.2014r. Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, które zostały przeprowadzone w siedzibie JRG nr 1 PSP w Gorzowie Wlkp.
 W miesiącu marcu przeprowadzono na łamach „Radia GORZÓW” akcję informacyjnoedukacyjną w zakresie szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z wypalania traw.
 W miesiącu lipcu na portalu internetowym www.tubagorzowa.pl zamieszczono materiał
informacyjno- edukacyjny w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia gniazd os
i szerszeni.
 Zamieszczono na stronie internetowej KM PSP informację edukacyjno- profilaktyczną
w zakresie niebezpieczeństw związanych z wystąpieniem tlenku węgla.
 Zakończenie wakacji - akcja „Bezpiecznie i na sportowo” – turniej piłki siatkowej o Puchar
Wojewody Lubuskiego oraz pokaz ratownictwa technicznego. Boisko przy ul. Czereśniowej
oraz Bulwar Zachodni nad Wartą. Dodatkowo akcja propagandowa dla dzieci oraz praktyczne
warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).
 Akcja informacyjna w zakresie korzyści płynących z umieszczania w pojazdach „Kart
Ratowniczych”. Akcja została przeprowadzona wspólnie z KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz TVP
„GORZÓW”.
 W miesiącu październiku, w związku ze zdarzeniem przy ul. Stilonowej w Gorzowie Wlkp., na
łamach: Gazety Wyborczej; Radia “ESKA”; TVP „GORZÓW” oraz Gazety Lubuskiej
przeprowadzono akcję edukacyjno- informacyjna w zakresie niebezpieczeństw związanych
z wystąpieniem tlenku węgla.
W ramach upowszechniania zasad bezpieczeństwa wzięto udział w 9 akcjach informacyjno edukacyjnych.


Prowadzono zajęcia dydaktyczne oraz pogadanki o tematyce przeciwpożarowej dla grup dzieci
i młodzieży: Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp., prowadziła przygotowania dzieci
z
przedszkoli
oraz
„grup
zerówkowych”
do
Powiatowego
Turnieju
Wiedzy
o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka” w 38 placówkach oświatowych oraz w dwóch
przedszkolach w Bledzewie i Skwierzynie. Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP
w Gorzowie Wlkp. prowadziły: „Akcje Edukacyjne”, pokazy z zakresu ratownictwa oraz prezentacje
sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego dla 65 placówek edukacyjnych oraz na 19 festynach dla
około 900 dzieci i młodzieży. Ponadto tutejsza Komenda zapewniała udziału zastępów z JRG PSP w
pokazach technik ratowniczych podczas imprez organizowanych przez samorządy lokalne
i instytucje.
Zastępy PSP brały udział w praktycznych sprawdzeniach organizacji oraz warunków ewakuacji
z przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych wspólnie z dyrekcją
ww. placówek.
WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.
PRZEDSZKOLA
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2014
Przedszkole Miejskie nr 2
 Realizacja zadań z programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
 Udział dzieci w prelekcjach, zabawach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa z udziałem służb
mundurowych.
 Udział i I miejsce w konkursie w ramach projektu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła".












Realizacja projektu "Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego" - propagowanie wśród dzieci
i dorosłych bezpiecznych zachowań na drodze, szacunku dla przepisów drogowych.
Program edukacyjny "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola" prowadzony w ramach kampanii
Odpowiedzialny Kierowca 2014.
Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Śmieci nie palę ale segreguję, bo przyrodę
szanuję".
Udział dzieci i rodziców w Akcji Miś " Nie bij mnie, kochaj mnie".
Realizacja projektu "Akademia przedszkolaka". Szerzenie bezpiecznych postaw i zachowań na
drodze, w domu i na wakacjach
Udział w projekcie edukacyjnym "Nie taki prąd straszny" - grupa Enea.
Udział w konkursie plastycznym "Wszyscy mnie widzą" w ramach projektu Bezpieczna Ulica stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ( I i III miejsce).
Udział w konkursie promującym zdrowy i bezpieczny styl życia "Żyj zdrowo i kolorowo" oraz
"Bezpieczne ferie" (I, II i III miejsce).
Remont schodów prowadzących do parku, montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych.
Dokonywanie przeglądów, konserwacji urządzeń, analiza stanu bezpieczeństwa.

Przedszkole Miejskie nr 3
 Udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczna zerówka".
 Pogadanki
z policjantami dotyczące: bezpiecznych zachowań; utrwalanie numerów
alarmowych- europejski numer 112.
 Spotkania ze strażą miejską.
 Spotkanie ze strażakiem.
 Organizowanie konkursów plastycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci.
 Udział w konkursach plastycznych dotyczących bezpieczeństwa
 Wycieczka na skrzyżowanie w centrum miasta - nauka przechodzenia przez jezdnię z
policjantem.
 Wycieczka do Komendy Miejskiej na "Dni otwarte" - zwiedzanie Komendy oraz zapoznanie się
z pracą policjanta.
 Wycieczka do lasu - prezentacja bezpiecznych zachowań w lesie.
 Przygotowanie i występy z przedstawieniem "Bezpieczne wakacje przedszkolaka.
Przedszkole Miejskie nr 4
 Udział dzieci w Miejskim Turnieju Zerówek ,,Bezpieczny Przedszkolak".
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa ze Strażą Miejską , Policją, Strażą Pożarną
Przedszkole Miejskie nr 6
 Udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczna zerówka"
 Spotkania z policjantką w przedszkolu
 Spotkania ze strażą miejską.
 Spotkanie ze strażakiem
 Udział w konkursach plastycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci.
 Udział w konkursie BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE.
 Wycieczka na skrzyżowanie w centrum miasta - nauka przechodzenia przez jezdnię
z nauczycielem.
 Wycieczka do Komendy Miejskiej na "Dni otwarte" - zwiedzanie Komendy oraz zapoznanie się
z pracą policjanta.
 Wycieczka do Nadleśnictwa Skwierzyna - prezentacja bezpiecznych zachowań w lesie.
 Realizacja programu: ABC ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
Przedszkole Miejskie nr 10
 Spotkania ze Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską.
 Udział w turnieju "Bezpieczna zerówka".
 Realizacja programu " 6 - latek idzie do szkoły".
 Udział w konkursach o bezpieczeństwie.
 Realizacja programu "Czyste powietrze wokół nas".
 Lekcje edukacyjne Autochodzik.
 Realizacja programu "Zielona szkoła - zielone przedszkole".
 Wycieczki do lasu - bezpieczne zachowanie w lesie.
 Realizacja programu "Bezpieczna droga do przedszkola".





Pogadanka "Bezpieczne zachowania wobec zwierząt" - stowarzyszenie Anakonda.
Przeprowadzanie ewakuacji dzieci podczas alarmów miejskich.
Przeprowadzanie ewakuacji dzieci podczas alarmów miejskich.

Przedszkole Miejskie nr 15
 Pogadanka Straży Miejskiej w przedszkolu na temat bezpiecznych zabaw poza przedszkolem.
 Wycieczka do Straży Pożarnej – zwiedzanie remizy strażackiej, sprzętu gaśniczego oraz
pogadanka na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zajęcia praktyczne na ścieżce
ćwiczeń oraz pokazy gaśnicze.
 Współudział w organizacji VIII Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna
zerówka” – udział dzieci z naszego przedszkola.
 Pozyskanie z PZU odblaskowych breloczków dla dzieci i pogadanka na temat ich użytkowania.
 Pozyskanie od WORD-u w Gorzowie Wlkp. czapeczek odblaskowych dla dzieci na wyjazdy i
wycieczki
przedszkolne
dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
dzieciom.
Uświadomienie dzieci o konieczności ich noszenia.
 Udział w konkursach plastycznych na temat bezpieczeństwa „Bezpieczne wakacje”.
 Wyłożenie polbrukiem nawierzchni przed wejściem do przedszkola . Zapewnienie
bezpieczeństwa i estetyki.
 Naprawa sprzętu terenowego na placu zabaw- wymiana części drewnianych, uszkodzonych
dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.
Przedszkole Miejskie nr 18
 Udział dzieci w konkursie Bezpieczny Przedszkolak, pogadanki, spotkania z policjantem,
strażakiem, strażą miejską, zajęcia edukacyjne.
Przedszkole Miejskie nr 23
 Udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca.
 Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie i programu Przedszkole Przyjazne Żywieniu i
Aktywności Fizycznej.
 Udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca.
 Udział w Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie "Bezpieczna zerówka"
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27
 Udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczna zerówka".
 Spotkania z policjantką w przedszkolu - nauka bezpiecznego poruszania się po drogach
"Autochodzik".
 Spotkania ze strażą miejską.
 Spotkanie ze strażakiem.
 Spotkanie z funkcjonariuszem KMP- zajęcia w bibliotece - "Bezpieczna droga do przedszkola".
 Wycieczka nad jezioro Lipie w ramach akcji "Bezpieczne wakacje".
 Wycieczka na skrzyżowanie w centrum miasta - nauka przechodzenia przez jezdnię z
policjantem.
 Wycieczka do Komendy Miejskiej na "Dni otwarte" - zwiedzanie Komendy oraz zapoznanie się
z pracą policjanta.
 Wycieczka do Witnicy na ścieżkę dydaktyczną - spotkanie z leśniczym, nauka bezpiecznych
zachowań w lesie.
 Udział w konkursach plastycznych dotyczących bezpieczeństwa.
 Organizowanie konkursów plastycznych dotyczących bezpiecznych zachowań.
 Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji - ćwiczenia nadzorowane przez
Inspektor p. poż. - czerwiec 2014, wrzesień 2014.
 Kontrola stanu technicznej sprawności obiektu.
Przedszkole Miejskie nr 29
 Kontrola stanu technicznej sprawności obiektu wg harmonogramu (wykonanie przeglądu
technicznego instalacji gazowej; czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych oraz
sprawdzenie stanu technicznego; badania hydrantów wewnętrznej sieci wodociągowej
przeciwpożarowej, okresowa -roczna kontrola stanu technicznego budynku).
 Szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż. Przegląd
warunków pracy przez służbę BHP - luty 2014.








Kontrola obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - 01.08.2014.
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji - ćwiczenia nadzorowane przez
Inspektor p. poż. - 13.06.2014 oraz 24.09.2014.
Cykliczne spotkania i pogadanki dla dzieci nt. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy
przedmedycznej m.in. "Europejski dzień bez samochodu" Zapraszanie specjalistów tj.: ratownik
medyczny, pracownik PCK, technik analityki medycznej, pracownicy straży pożarnej, miejskiej
oraz policji.
Realizacja programów: "Mamo, tato wolę wodę" (zdrowe żywienie); "Akademia Aquafresh"
(higiena jamy ustnej); "Szkoła promująca zdrowie"; "Czyste powietrze wokół nas"; "Rowerowy
Autochodzik".
Uczestnictwo w akcji "Bezpieczny przedszkolak". Udział w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie
pod hasłem "Bezpieczna zerówka" (eliminacje powiatowe).

Przedszkole Miejskie nr 33
 Udział dzieci w Turnieju "Bezpieczna zerówka".
 Organizowanie sytuacji edukacyjnych dla dzieci na temat bezpieczeństwa.
 Spotkanie ze Strażą Pożarną.
 Spotkania ze Strażą Miejską.
 Spotkania z Policją.
 Organizowanie konkursów plastycznych dotyczących bezpieczeństwa.
 Dogoterapia.
 Wycieczki na skrzyżowanie "Bezpieczeństwo na drodze".
 Organizowanie kilka razy w roku ewakuacji, w tym z udziałem Straży Pożarnej.
 Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
 Kontrola stanu technicznego budynku, urządzeń i ppoż zgodnie z terminami przeglądów.
 Szkolenia pracowników w zakresie BHP i Ppoż.
 Działalność SIP.
 Stosowanie Procedury postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej, chorób
pochodzenia pasożytniczego oraz wszawicy i świerzbu.
 Wykonywanie zadań w zakresie OC.
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Szkoła Podstawowa nr 4
 Spotkania organizowane w klasach z przedstawicielem Policji.
 Pogadanki nauczycieli o bezpieczeństwie.
 Cykl szkoleń dla uczniów "Uczymy ratować ludzkie życie".
 Organizacja zajęć Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
 Udział uczniów w Dniach Otwartych Policji.
 "Bezpieczna droga do szkoły"- działania dzielnicowego - kl. I - III.
 Praca w zespole interdyscyplinarnym "Niebieska karta".
 Testy wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego "Lupo"-kl. V- VI.
 Współpraca z kuratorem zawodowym i społecznym.
 Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka - program dla kl.I.
Szkoła Podstawowa nr 5
 Miejski Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze" - maj klasy II. Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych i podczas wakacji. Karta rowerowa - Plakaty "Kask to nie obciach",
"Bezpieczna rodzina na drodze".
 Spotkanie z policjantem nt bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Zajęcia dot. ruchu ulicznego.
Poznawanie znaków drogowych. Wycieczka na skrzyżowanie obok szkoły. Poznawanie i
zapoznanie się z sygnalizacją świetlną i natężeniem ruchu. Ćwiczenia jak przechodzić przez
jezdnię.
 Klasy V - wyjście do Miejskiej Komendy Policji. Broszurki informacyjne dla klas młodszych (I)
"Pierwsze kroki na drodze".
 Realizacja wybranych zagadnień w programie wczesnej profilaktyki klas II - ,,Cukierki".
 Wyjścia klas młodszych w celu pokazania ruchu ulicznego na skrzyżowaniach.
 Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerowa - efekty: uczniowie posiadają karty
rowerowe i umiejętność jazdy na rowerze.



Miejski konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - uczestnictwo wybranych uczniów z klas
VI.

Szkoła Podstawowa nr 9
 Przeciwdziałania zagrożeniu zdrowia i życia: "Bezpieczna Droga do Szkoły, Bezpieczne
Wakacje z Lupo, Bezpieczne Ferie"-współpraca policji, udział uczniów w zdobywaniu karty
rowerowej.
 Realizacja programu "Cukierki".
 Realizacja programu "ABC dobrego wychowania" - konkursy tematyczne oraz tworzenie
regulaminów dot. bezpieczeństwa.
 Wycieczka do Komendy Miejskiej Policji na "Dni Otwarte" - zapoznanie z pracą policjanta.
 Udział uczniów, nauczycieli i pracowników w próbnych ewakuacjach.
 Realizacja kampanii "Przeciw pijanym kierowcom"- broszury informacyjne dla rodziców
uczniów.
 Przeciwdziałanie agresji i przemocy - pogadanki, lekcje wychowawcze.
Szkoła Podstawowa nr 10
 Wprowadzenie skrzynki zaufania oraz pudełek zaufania w klasie.
 Współpraca z różnymi instytucjami: spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia, Straży Miejskiej, ENEA.
 Promocja numeru 112- gazetka szkolna, komunikat w radiowężle.
 Pogadanka Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa na drodze i konieczności noszenia
odblasków.
 Heppening szkół z zawarcia "Stop przemocy, nie bądź obojętny" w ramach rządowego
programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
 Udział w seminarium "Zagrożenia w internecie - jak edukować dzieci i młodzież".
 Spotkanie ze studentem prawa odnośnie aktów prawnych obowiązujących w Polsce a
dotyczących dzieci i ich rodzin.
 Spotkanie ze Strażą Miejską dla klas I oraz na temat " Bezpieczna droga do szkoły i z niej do
domu.
 Konkurs plastyczny „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.
 Oddział "0" spotkanie z ratownikiem medycznym.
 Konkurs plastyczny „Bezpieczna woda”.
 Dzień bezpiecznego internetu w klasie I.
 Przeprowadzenie warsztatów z psychologiem o przeciwdziałaniu przemocy dla klas IV-VI.
 Pogadanki o bezpiecznym zachowaniu w szkole i poza nią.
 Przeprowadzenie warsztatów przez pracowników ZPPP na temat przeciwdziałania przemocy
oraz integrujących zespół klasowy w klasach I - III oraz wszystkich IV i V.
 Przeprowadzenie ankiet wśród wychowawców w celu zdiagnozowania sytuacji uczniów w
szkole.
 Współpraca z GCPR, Sądem, kuratorami oraz Pogotowiem Opiekuńczym.
 Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.
 Interwencje pedagoga i psychologa w sytuacjach kryzysowych.
 Praca pedagoga w grupach roboczych „Niebieskiej karty”.
Szkoła Podstawowa nr 12
 Spotkania z policjantem, pogadanki na temat: bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje,
cyberprzemoc, odpowiedzialność prawna nieletnich, zasady bezpiecznego 6 - latka, udział w
dniu otwartym Komendy Wojewódzkiej Policji.
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego: udział w turnieju Bezpieczna Zerówka, turniej wiedzy z
zakresu bezpieczeństwa dla klasy 3, konkurs plastyczny – „ Jestem bezpieczny na drodze”,
pogadanki w klasach na temat bezpiecznej drogi do szkoły, poznawanie zasad ruchu
drogowego w trakcie przygotowywania się do egzaminu na kartę rowerową.
 Spotkania ze strażakiem i pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie pożaru.
 Udział wszystkich uczniów w ewakuacji podczas próbnych alarmów miejskich, zorganizowanie
ewakuacji w obecności przedstawiciela Straży Pożarnej.
 Zainstalowanie monitoringu w szkole i na zewnątrz budynku.
 Pogadanki w klasach na temat: poznawania zasad bezpiecznego zachowania w szkole i na
wycieczkach szkolnych, korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego, sytuacji trudnych i





niebezpiecznych – jak wezwać pomoc, bezpieczeństwa w kontakcie z innymi ludźmi –
ograniczonego zaufania wobec obcych, przewidywania skutków niebezpiecznych zachowań.
Warsztaty dla uczniów „ Rozwiązywanie konfliktów klasowych”.
Udział w programie profilaktycznym „ Przyjaciele Zippiego”.
Pogadanki z pielęgniarką szkolną na temat: szkodliwości palenia papierosów, zapobiegania
chorobom i uzależnieniom.

Szkoła Podstawowa nr 15
 Organizacja różnego rodzaju zajęć dla uczniów z przedstawicielami Policji, Sądu itp. nt.
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: spotkania, warsztaty, pogadanki.
 Prowadzenie przez wychowawców, pedagoga szkolnego zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dot. respektowania norm społecznych, zdrowej rywalizacji, kultury zachowania w różnych
sytuacjach, w tym na stadionach sportowych itp.
 Sporządzanie gazetek tematycznych o bezpieczeństwie w gabinetach klasowych i na
korytarzach.
 Pogadanki przeprowadzane w klasach przez wychowawców na temat bezpieczeństwa uczniów
w czasie wolnym od nauki.
 Indywidualne spotkania pedagoga szkolnego z uczniami szkoły dot. bezpiecznego zachowania
się w różnych sytuacjach.
 Indywidualne spotkania pedagoga szkolnego z uczniami zagrożonymi demoralizacją.
 Realizacja wybranych haseł programu profilaktycznego dla ucz. kl. I-III "Cukierki".
 Realizacja wybranych haseł programu profilaktycznego dla ucz. kl. IV-VI "Jak żyć z ludźmi".
 Spotkanie przedstawicieli Policji z ucz. kl. I dot. bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także
bezpiecznego zachowania się w sytuacjach trudnych.
 Spotkanie ucz. kl. V - VI z przedstawicielami Policji dot. bezpiecznego zachowania się w
różnych sytuacjach, cyberprzemocy, zakazu stosowania gazów obronnych.
 Przygotowanie przez pedagoga szkolnego dla ucz. kl. I zakładek dot. bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach "Rady dla Ciebie".
 Przeprowadzenie dla uczniów objętych opieką świetlicową cyklu zajęć dot. Bezpieczeństwa.
 Udział specjalistów (psycholog, kurator sądowy, policjant, strażnik miejski) w spotkaniach z
rodzicami dot. bezpieczeństwa w szkole.
 Udział pedagoga, nauczycieli w zespołach interdyscyplinarnych związanych z Niebieską Kartą.
 Przeprowadzenie przez wychowawców klas co najmniej raz w miesiącu zajęć dotyczących
respektowania norm społecznych.
 Organizacja apeli promujących wzorowe zachowanie, eliminowanie zjawiska kradzieży z
udziałem policji.
 Wykonanie w grupach w klasach I - III plakatów związanych z przeciwdziałaniem kradzieży.
 Układanie w grupach w klasach IV - VI rymowanek dotyczących przeciwdziałania kradzieży.
 Organizacja kącika prawnego, w którym dostarczane są dla dzieci informacje dotyczące
prawnych aspektów niewłaściwego zachowania się.
 Przeprowadzenie konkursu literackiego ,,Kulturę języka znam, więc dobre maniery mam".
 Udział uczniów w apelu promującym wzorowe zachowanie dot. kultury języka.
 Cykliczne spotkania psychologa i pedagoga, dotyczące zasad prawidłowej komunikacji i
radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 Tworzenie Drzewka Dobrych Rad w zakresie działań prewencyjnych, w tym propagowanie
Europejskiego Numeru Alarmowego 112.
 Organizacja indywidualnych spotkań rodziców ze specjalistami (policjantem, kuratorem
sądowym, pracownikiem socjalnym).
 Organizacja spotkań uczniów klas I z pedagogiem, psychologiem dot. bezpieczeństwa w każdej
sytuacji.
 Środowe spotkania z książką w świetlicy, poruszające problem przeciwdziałania wszelkim
formom niedostosowania społecznego, promującego bezpieczne zachowanie się.
 Zastosowanie form relaksacyjnych dla uczniów, którzy nie radzą sobie z emocjami.
 Bieżące rozwiązywanie problemów konfliktowych występujących w szkole.
 Ścisła współpraca w ramach działań profilaktycznych z instytucjami takimi jak: Policja, Zespół
Kuratorów Sądowych, opieką społeczną.
 Działalność Szkolnej Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej.
Gimnazjum nr 9
 Lekcje wychowawcze dotyczące bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą.











Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień, agresywnych zachowań, cyberprzemocy.
Współpraca szkoły z kuratorami sądowymi, przedstawicielami policji.
Posiedzenia Szkolnej Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej.
Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni.
Rozmowy profilaktyczno - wychowawcze na terenie Policyjnej Izby Dziecka.
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach lekcji techniki.
Uczestnictwo w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na poziomie
powiatu i województwa.
Udział w projekcie edukacyjnym dla gimnazjów pt. "Pierwsza pomoc dla szkół podstawowych".
Udział młodzieży w zajęciach specjalistycznych w edukacji ratowniczej w ramach projektu
"Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości" (EFS).

Zespół Szkół nr 6
 Kl. I - III pogadanka z policją na temat: bezpieczna droga do szkoły, kontakty z osobami
obcymi, dziecko samo w domu.
 Kl. IV - VI pogadanki z pedagogami nt. stosunków w klasie ("Zachowania agresywne",
"Jesteśmy różni").
 Warsztaty asertywności.
 4. Pogadanki z policjantem dot. bezpieczeństwa podczas odpalania petard (zagrożenia
i skutki prawne).
Zespół Szkół nr 13
 Realizacja Ogólnopolskiego Superturnieju Szkół Bezpieczna Szkoła - Demokratyczny Kraj;
realizacja lekcji wychowawczych i zadań w zakresie tematów: zasady funkcjonowania państwa
prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, normy współżycia, przeciwdziałanie patologiom,
tolerancja, podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
 Powołano Zespół ds. bezpieczeństwa składający się z 3 liderów,3 pedagogów oraz opiekunów
grup wiekowych.
 Utworzono program poprawy efektywności wychowania w SP- działanie naprawcze po
ewaluacji zewnętrznej.
 Szkoła wzięła udział w projekcie "Archipelag Skarbów - nawigacja ku marzeniom" - profilaktyka
i
promocja
zdrowia
psychicznego,
projekt
zorganizowano
we
współpracy
z Wydziałem Spraw Społecznych UM Gorzowa Wlkp. W projekcie uczestniczyli uczniowie
gimnazjum, rodzice i nauczyciele.
 Klasy 1-3 SP uczestniczyły w programie eduk. "Klub bezpiecznego Puchatka" i wzięły udział
w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.
 Nauczyciele i pedagodzy uczestniczyli w szkoleniach: "Zagrożenia w Internecie - jak edukować
dzieci i młodzież", " Nowe zjawiska, nowe zagrożenia i sposoby reagowania", "Wojewódzkie
forum na rzecz bezpieczeństwa w szkole - wzmocnienie systemu współpracy Policji z
placówkami oświatowymi".
 Udział uczniów SP i G w konkursie "Prawa dziecka oczami dzieci".
 W kl. 1-3 SP pogadanki i praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, poznawanie znaków
drogowych i wychodzenie z klasami do Miasteczka Ruchu Drogowego.
 Nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach szkoły przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw
międzylekcyjnych, a także po 3, 4 i 5 lekcji na zewnątrz budynku.
 W szkole zatrudnieni są pedagodzy szkolni, którzy poza innymi działaniami wynikającymi
z zakresu ich obowiązków, interweniują w sytuacjach kryzysowych.
 W szkole funkcjonuje Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedmedycznej.
 Szkoła współpracowała z Wydziałem Prewencji Komendy Woj. Policji i Policyjną Izbą Dziecka
w Gorzowie Wlkp. Klasy GM uczestniczyły w projekcie profilaktycznym policji lubuskiej
"Obejrzałem Problem", klasy SP uczestniczyły w akcji "Dni otwartych" w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 Szkoła współpracowała z Sanepidem (konkursy, informacje dot. profilaktyki chorób, promocja
zdrowia), Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar - warsztaty
w klasach GM i SP.
 Współpraca z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej - rozmowy indywidualne.
 Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii -warsztaty z profilaktyki
zagrożeń uzależnieniem od internetu.






Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - rozmowy indywidualne i warsztaty
psychologiczno - edukacyjne w SP.
Współpraca ze Strażą Miejską - patrolowanie terenu wokół szkoły.
Współpraca z dzielnicowym - pogadanki na temat odpowiedzialności prawnej - gimnazjum
Wykonano przeglądy techniczne w zakresie: stanu technicznego obiektów, instalacji gazowej,
przewodów kominowych i wentylacyjnych, aktualizacji gaśnic p. poż., konserwacji sprzętu
p. poż., przeglądu instalacji elektrycznej z pomiarami, przeglądu instalacji piorunochronnej.

Zespół Szkół nr 20
 Spotkania z pracownikami Policji na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży.
 Pogadanki we wszystkich klasach na lekcjach wychowawczych na temat zasad i norm
zachowania.
 Pogadanki przeprowadzone we wszystkich klasach SP 20 i Gim 20 na temat bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych i wakacji letnich.
 Bezpieczna droga do szkoły - pogadanka, pokaz jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do
szkoły i ze szkoły do domu. Realizacja w klasach I SP 20.
 "Tydzień bezpiecznego internetu" - program zawierający cykl działań, podejmowanych we
wszystkich klasach SP oraz Gimnazjum poświęconych bezpieczeństwu w sieci oraz
właściwemu korzystaniu z internetu.
 Udział uczniów Gimnazjum nr 20 w programie realizowanym we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji i kinem Helios "Obejrzałem problem". Program poświęcony jest szerokiej
tematyce związanej z bezpieczeństwem: agresja, przemoc fizyczna, prześladowania
psychiczne, narkotyki, nietolerancja, uzależnienie od internetu, prostytucja nieletnich itp.
 Zajęcia dla uczniów klas I i II G dotyczące przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
„Tolerancja”.
 Realizacja projektu profilaktycznego „Kontakt-Bus”.
 Udział w pilotażowym programie „Etyka nie tylko dla smyka” – uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej.
 „Nie taki prąd straszny”- udział uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ogólnopolskim programie
pod patronatem ENEI.
 Przeprowadzenie wraz z policjantem pogadanek „Jestem odpowiedzialny za moje
postępowanie”
 Pokazy ratownictwa medycznego, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach uczniowie klas III edukacji wczesnoszkolnej.
 Zajęcia dla uczniów klas I i II G dotyczące przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
„Tolerancja”.
 Realizacja programu "Wiem jak ratować"- pierwsza pomoc przedmedyczna.
 Warsztaty dla uczniów klas VI oraz II gimnazjum pt.: "Rozwiązywanie konfliktów w klasie".
 Realizacja programu "Kibic na szóstkę" - wszystkie klasy SP20 oraz Gim 20.
 Realizacja warsztatów we wszystkich klasach pierwszych gimnazjum 20 pt. : "Jak radzić sobie
ze złością".
 Pogadanki w klasach I-III SP nt.: "Nie zgadzam się na przemoc".
 Realizacja programów profilaktyki : "Stop! Trucizna" (klasy VI SP). Program antynikotynowy.
 Program antynarkotykowy "Ster. Żagiel. Kotwica" - wszystkie klasy Gimnazjum nr 20.
 Analiza wypadkowości w szkole.
 Bieżąca analiza zapisów monitoringu szkolnego.
Zespół Szkół nr 21
 Przeprowadzenie zajęć na temat: "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?"
 Przeprowadzenie zajęć na temat: "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także
ucznia…"
 Godziny wychowawcze na temat rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w szkole i poza nią,
podnoszenie samooceny, dyscyplina i integracja w klasie, zapobieganie przemocy i agresji aby każdy uczeń czuł się bezpiecznie na terenie placówki.
 W szkole działa system monitoringu, który obejmuje korytarze szkoły i główne wejście oraz
boisko.
 Przeprowadzenie pogadanek nt. " Odpowiedzialności prawnej za wyłudzanie, zastraszanie,
nietykalność cielesną i cyberprzemoc".
 W ramach profilaktyki uzależnień od telefonów komórkowych, komputera i internetu
przeprowadzono warsztaty pt. "Plusy i minusy".






W ramach programu edukacji rówieśniczej dla gimnazjalistów przeprowadzono warsztaty
"Piramida" .
Współpraca z Zespołem Kuratorów Sądowych, Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii, z MONAREM, z ZPPP.
Współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy Policji. Uczestnictwo klasy gimnazjalnych
w projekcie "Noc Profilaktyki".
Pogadanki w klasach nt. Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i ferii letnich.

Zespół Kształcenia Specjalnego
 Przystąpienie do IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
zorganizowanego przez Fundację Państwo Obywatelskie oraz Wydawnictwo Naukowe Prawo
Europejskie w Praktyce. W ramach konkursu odbyły się: spotkania z przedstawicielami Policji,
Straży Pożarnej, ratownikiem medycznym, pielęgniarką szkolną, spotkania z przedstawicielami
ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz z kuratorami sądowymi pod hasłem „Nie
jesteś sam”, spotkania edukacyjne na temat istnienia podstawowych norm współżycia
społecznego uregulowanych również odpowiednimi przepisami prawnymi, pogadanki na temat
bezpiecznych relacji z innymi (prezentowanie różnych wzorów zachowań w kontaktach chłopcy
– dziewczęta/ w kontaktach z obcymi, zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu, rozwijanie
umiejętności poszukiwania pomocy i wsparcia w otoczeniu), konkurs plastyczny „Jak dobrze
żyć z ludźmi?” ukierunkowany na rozwijanie prospołecznych wzorów zachowań, spotkania
edukacyjne na temat bezpiecznych i akceptowanych społecznie zachowań podczas imprez
sportowych, nawiązanie do problemu agresywnych zachowań zagrażających bezpieczeństwu
(kibole, blokersi, grupy podwórkowe), pogadanki na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się
przed tym bronić?”
 Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, w ramach
którego został zrealizowany projekt „Smacznie, zdrowo i sportowo”, w którym podjęto
następujące przedsięwzięcia: spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania,
spotkanie z pielęgniarką na temat zdrowego trybu życia, konkurs plastyczny „Smacznie, zdrowo
i wesoło”, konkurs kulinarny o zdrowej żywności
 Udział w projekcie „Bezpieczna ulica” w ramach którego odbyły się: spotkania edukacyjno –
informacyjne z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej i pracownikami
Sanepidu dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, Miejski
Konkurs Plastyczny „Na ulicy”, Turniej wiedzy „Bezpieczni na ulicy”.
 Realizacja programów własnych: „Poradzę sobie” ukierunkowany na rozwijanie umiejętności
radzenia sobie w różnych sytuacjach, „Dobry i zły dotyk” ukierunkowany na zapobieganie
wykorzystywaniu seksualnemu.
 Zorganizowanie „Klubu Kibica”, w ramach którego uczniowie uczyli się kulturalnego zachowania
podczas imprez sportowych.
 Szkolenia dla całego personelu placówki z zakresu pierwszej pomocy.
 Zmiana siedziby placówki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych z wielorakimi
niepełnosprawnościami.
SZKOŁY PONADGINAZJALNE
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
 Monitoring frekwencji na zajęciach szkolnych.
 Podpisywanie kontraktów profilaktyczno - edukacyjnych z uczniami i ich rodzicami.
 Oznaczenia schodów, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Szkolenie nauczycieli w zakresie reagowania na przejawy, mogące świadczyć o demoralizacji
oraz form pomocy dla całej rodziny.
 Realizacja programu "Start w dorosłość", "Archipelag Skarbów" i "ARS, czyli jak dbać o miłość".
 Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki.
 Udział w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, np.: "Obudź się", "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do niej oraz po
zakończonych zajęciach szkolnych na spotkaniach z wychowawcami w pierwszym i ostatnim
dniu nauki. Przypominanie o zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczek oraz
w trakcie wakacji.
 Uczeń może być zwalniany z lekcji za zgodą i na pisemną lub ustną prośbę rodziców.
 Realizacja kampanii "Odpowiedzialny Kierowca".
 Dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie przerw, przed zajęciami szkolnymi i po nich.




Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców przeprowadzone przez wychowawców.
Realizacja projektu "Mam Haka na Raka".

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 Weryfikacja obowiązujących regulaminów pod kątem nowych zagrożeń, np. e-papieros
 Analiza szczegółów frekwencji - zapobieganie niepożądanym postawom.
 Monitorowanie dyżurów śródlekcyjnych nauczycieli.
 Szkolenie w zakresie procedur wypadków ucznia w szkole - wprowadzenie procedury (karta
powypadkowa).
 Spotkanie z prokuratorem okręgowym - czyny zabronione, karalne wśród młodzieży.
 Udział w akcji krwiodawstwa.
 Przeprowadzenie próbnych ewakuacji - zapoznanie uczniów z zasadami BHP na lekcjach i
w szkole.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
 „Stop przemocy w rodzinie” – realizacja programu profilaktyki społecznej w gimnazjum i liceum
ogólnokształcącym (pedagog).
 Badania ankietowe wśród uczniów kl. I-III liceum ogólnokształcącego, dotyczące poczucia
bezpieczeństwa oraz atmosfery panującej w klasie. Opracowanie raportu programu
naprawczego.
 Udział młodzieży gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Nocy Profilaktyki.
 Udział uczniów klas III w warsztatach – skuteczne metody walki ze stresem realizowanych przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną (liceum ogólnokształcące i gimnazjum).
 Udział w miejskiej akcji „Obudź się” (liceum ogólnokształcące i gimnazjum).
 Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, m.in. filmoteka szkolna połączona z warsztatami
(liceum ogólnokształcące i gimnazjum).
 Stały monitoring frekwencji.
 Udział uczniów klas I w warsztatach profilaktycznych – „Moja postawa wobec osób
z HIV/AIDS”, realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ucznia przestępczością
i demoralizacją.
 Realizacja programu profilaktycznego „FAS – ciąża bez alkoholu” (liceum ogólnokształcące)
 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa.
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji.
 Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia.
 Spotkanie z pracownikami Policji na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży.
 Indywidualne spotkania pedagoga szkolnego z uczniami zagrożonymi demoralizacją.
 Współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Sądem,
Kuratorami, Pogotowiem Opiekuńczym.
 Posiedzenie Szkolnej Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej.
 Realizacja programu „Kibic na szóstkę”.
 Zajęcia dla uczniów klas I „Rozwiązywanie konfliktów w klasie”.
 Projekt „PIRAMIDA” – program profilaktyczny dotyczący przemocy rówieśniczej – Towarzystwa
Zwalczania Narkomanii.
 Szkolenie pedagogów w ramach programu wczesnej interwencji FreD.
 Program Towarzystwa Zwalczania Narkomanii – „Plusy i minusy” – zagrożenie uzależnieniem
od Internetu.
 Uzależnienie – czerwone sygnały – spotkanie przedstawiciela Towarzystwa Zwalczania
Narkomanii z rodzicami uczniów gimnazjum.
 Prowadzenie zdrowego stylu życia – spotkanie z dietetykiem – dla rodziców i uczniów.
 Wyjście do kina 60 Krzeseł na film pt: „ Królowie lata”, pogadanka z psychologiem na temat
filmu.
 Lekcje wychowawcze, lekcje języka polskiego i historii. Przykładowe tematy: „Poznajemy swoje
sposoby zachowania – asertywność, uległość, agresja”, „O asertywności – stanowczo,
łagodnie, bez lęku”, „Jak rozumiemy słowo tolerancja”, „Radzę sobie z własną i cudzą agresją”,
„Przemocy – Nie!”, „Konflikty w rodzinie”, „Przygnębienie i apatia – jak sobie z nimi radzić?”,
„Nałogi czy silna wola i zdrowie?”, „Zaburzenia łaknienia”, „Używki – prawda i mity”, „Palenie
papierosów – zły wybór”.
 Uczestnictwo w programie ograniczającym przestępczość i zachowania aspołeczne: „Razem
bezpieczniej”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – warsztaty.



Akcja profilaktyczna „Pokonać raka”.

IV Liceum Ogólnokształcące
 Udział uczniów w projekcji filmu " Przytul mnie" - cyberprzemoc - styczeń 2014.
 Profilaktyka raka szyjki macicy "Zdążyć przed rakiem"- klasy I - III-luty 2014 r.
 Spotkanie dla uczniów klas I z przedstawicielem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych "Zachowania ryzykowne ukierunkowane na skutki wywołane spożywaniem
alkoholu"- maj 2014.
 Profilaktyka prozdrowotna na temat szkodliwości palenia papierosów pod hasłem "Wybierz
mądrze" czerwiec 2014.
 Warsztaty z zakresu pomocy psychologiczno
- pedagogicznej - klasa I
styczeń/marzec/kwiecień/czerwiec 2014 r. - 8 godzin.
 Organizacja konkursu plastycznego wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych UM
w Gorzowie Wlkp. oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zachowaj
trzeźwy umysł" - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 Udział młodzieży w Drugiej Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki - czerwiec 2014.
 Realizacja zaleceń wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie pomocy i opieki na rzecz uczniów ze zmianami z dnia 30.04.2013 r.
 Spotkanie dla uczniów klas I z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji nt.
Odpowiedzialności nieletniego
wobec prawa
ze szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności młodzieży za zachowania na imprezach masowych - październik 2014 r.
 Spotkanie dla uczniów klas II z prawnikiem w ramach Dnia Prawnika grudzień 2014 r.
 Realizacja działań z zakresu Pomocy psychologiczno - pedagogicznej na rzecz uczniów
i rodziców: terapia psychologiczna, pedagogiczna, pomoc materialna, edukacyjna, prawna
i zdrowotna.
 Pogadanka dla uczniów klas I-III nt. Wirusa HPV. Realizator Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Program Profilaktyczny Raka Szyjki Macicy"- luty 2014 r. " Mam haka na raka".
 Opracowanie i przekazanie uczniom/ rodzicom/opiekunom ulotki "To dla Ciebie i od Ciebie dla
innych" na temat form pomocy sieciowo - instytucjonalnej : psychologicznej, pedagogicznej,
medycznej, terapeutycznej, prawnej, rzeczowej.
 Udział młodzieży w ogólnopolskiej akcji zbiorki potencjalnych dawców szpiku dla chorych na
białaczkę - październik 2014 r.
 Realizacja działania pn. "Uczeń dla ucznia" o charakterze pomocowym na rzecz uczniów
z problemami w nauce - wrzesień/grudzień 2014 r.
 Organizacja pomocy materialnej, stypendialnej, żywnościowej dla uczniów i ich rodzin wrzesień/grudzień 2014r.
 Bezpieczeństwo na terenie szkoły: dyżury nauczycieli na korytarzach, monitoring, pogadanki
na lekcjach, spotkania młodzieży oraz rodziców z policją i psychologami, dostosowanie
regulaminu szkoły do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, dyżury w szkole psychologa,
kontrola stanu sanitarnego i technicznego szkoły (2x w roku), plan obrony cywilnej i alarmy
próbne, realizacja programów nauczania w zakresie bezpieczeństwa i obrony cywilnej w
ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa, warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów i nauczycieli, analiza bezpieczeństwa i zagrożeń na stanowisku
pracy w IV LO, stałe działania profilaktyczne dot. bezpieczeństwa na zajęciach wych.
fizycznego, fizyki, chemii.
 Spotkanie dla uczniów klas I i II na temat zagrożenia w internecie - naruszanie wizerunku
i innych dóbr osobistych - realizator Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Listopad 2014.
 Udział uczniów klas I w konferencji "Witaj szkoło na wesoło po bezpiecznych wakacjach - Nie
dla narkotyków" - wrzesień 2014.
 Spotkania integracyjne dla uczniów klas I z psychologami i pedagogami z Zespołem Poradni
Pedagogiczno - Psychologicznych oraz "Zielona Szkoła".
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów w terenie niezabudowanym Grudzień - luty 2014/2015.
 Organizacja pomocy żywnościowej na rzecz uczniów.
 Organizacja pomocy na rzecz uczniów i ich rodzin w ramach programu " Karta Dużej Rodziny".
 Udział w konkursie teatralnym "Pomoc w dwóch aktach" - grudzień 2014. I miejsce za grę
aktorską, II miejsce za scenariusz.
 Realizacja programu rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - listopad 2014 Projekt
finansowany przez MEN I LKO.
 Propagowanie numeru 112.





Uzupełnienie programu profilaktyki i wychowawczego o działania z zakresu kultury zachowań,
frekwencji na lekcjach i dyscypliny.
Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim - patronat
"Wróć bezpiecznie z wakacji"- VI edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych z Gorzowa.
Konkurs był eliminacjami do Mistrzostw Polski Pierwszej Pomocy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16
 Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej (pogadanki w ramach akcji "Bezpieczna
zerówka").
 Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji (pogadanki w ramach akcji
"Bezpieczna zerówka").
 Monitoring na terenie szkoły.
 Monitorowanie obecności uczniów na zajęciach.
 Dyżury pełnione przez nauczycieli na terenie szkoły.
 Rozmowy z uczniami wyjaśniające sytuacje konfliktowe, działania mediacyjne.
 Zajęcia warsztatowe prowadzone przez wychowawców i pedagoga.
 Spotkania z pracownikami MKP - wydział prewencji.
 Współpraca z kuratorami sądowymi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. - Wydział Rodzinny i
Nieletnich.
 Realizacja programu "Piramida" dot. zjawiska przemocy rówieśniczej w kl. I i II gimnazjum
organizowane przez PTZN.
 Spotkania z przedstawicielami policji nt. " Odpowiedzialność prawna nieletnich".
 Lekcje wychowawcze dot. zjawiska agresji, przemocy, zachowań niebezpiecznych na terenie
szkoły i poza nią.
 Lekcje BRD - bezpieczeństwo uczniów poruszających się na rowerach i pieszo po ulicach
i drogach.
 Lekcje wychowawcze i lekcje informatyki nt. bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego korzystania
z internetu,
 Pogadanki nt. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (sporty zimowe), wakacji (korzystanie
z kąpielisk wodnych).
 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 łzawiącego, noży).
 W klasach III SP - realizacja programu "Cukierki" (bezpieczeństwo ucznia w domu i poza
domem).
 Zajęcia warsztatowe w klasach IV - VI SP prowadzone przez pracowników ZPPP nt. "Sposoby
radzenia sobie ze złością".
 Realizacja programu "Znajdź właściwe rozwiązanie" w klasach I i II gimnazjum.
 Wdrożenie programu "Razem bezpieczniej".
 Zorganizowanie Szkolnych Kampanii Edukacyjno - Informacyjnych - "Papierosy kradną
młodość i zdrowie".
 Wyjście młodzieży do Teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl profilaktyczny "Ony".
 Realizacja programu "Bezpieczny internet" w ramach lekcji informatyki.
 II Konferencja Profilaktyczna dla młodzieży "Uzależnieniom i przemocy NIE".
 Udział młodzieży gimnazjalnej w tzw. "Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki" - konferencje
i spotkanie z przedstawicielami instytucji, m.in. Policji, PTZN, MONAR i innymi.
Zespół Szkół Budowlanych
 Szkolenie młodzieży w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy na zajęciach praktycznych.
 Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych nowo przyjętych pracowników.
 Utrzymywanie aktywnej współpracy z rodzicami uczniów - zebrania z rodzicami, spotkania
indywidualne i telefoniczne, porady, konsultacje.
 Spotkanie uczniów z doradcą zawodowym na temat wykluczenia społecznego.
 Pogadanki z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, piciem alkoholu,
uzależnienia od hazardu i internetu.
 Udział uczniów klas I w warsztatach "Piramida wartości" organizowanych przez TZN.
 Badanie stanu wiedzy uczniów klas I na temat zagrożeń, przemocy i uzależnień (ankieta).
 Spotkanie uczniów z przedstawicielami prokuratury na temat "Odpowiedzialność prawna
w świetle obowiązujących przepisów".
 Udział uczniów w apelach wychowawczych.










Udział uczniów w przeglądzie filmowym w MOS-ie - tematyka dotycząca przemocy w rodzinie.
Realizacja wśród uczniów programu antynarkotykowego "Decyzja należy do ciebie".
Udział uczniów w programie "Przeciwdziałanie HIV/AIDS" realizowanym przez Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Realizacja programu profilaktycznego -" Mam haka na raka", "Dziękuję nie piję",
przeciwdziałaniu otyłości, zaburzeniom emocjonalnym.
Profilaktyka wśród uczniów zaburzeń emocjonalnych i walka ze stresem.
Wymian okien i drzwi p. poż w budynku internatu.
Dyżury pełnione przez nauczycieli na terenie szkoły, identyfikatory, monitoring szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych
 Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych Technikum nr 2 z przedstawicielami Straży
Miejskiej na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.
 Udział rodziców uczniów klas pierwszych Technikum nr 2 w wykładzie na temat "Uzależnienia
wśród młodzieży" organizowanym przez Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie
Wlkp.
 Spotkanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego Technikum nr 2 i V Liceum
Ogólnokształcącego z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat odpowiedzialności prawnej
nieletnich.
 Udział uczniów klas trzecich i czwartych Technikum nr 2 w programie "Przeciwdziałanie
handlowi ludźmi" realizowanym przez KMP w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów klas pierwszych Technikum nr 2 w programie "Przeciwdziałanie przestępczości
wśród nieletnich" realizowanym przez KMP w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów klas pierwszych i drugich Technikum nr 2 w programie "Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie" realizowanym przez KMP w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów klas pierwszych Technikum nr 2 w programie "Decyzja należy do Ciebie"
realizowanym przez Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów klasy trzeciej V Liceum Ogólnokształcącego i klas czwartych Technikum nr 2
w programie "La Strada" realizowanym przez ZPPP w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów klas pierwszych Technikum nr 2 w programie "Przeciwdziałanie HIV/AIDS"
realizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.
 Realizacja treści dotyczących bezpieczeństwa uczniów w ramach zajęć z wychowawcą
w klasach Technikum nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego.
 Udział uczniów klas drugich Technikum nr 2 w roli obserwatorów w rozprawach sądowych
dotyczących przestępstw nieletnich.
 Realizacja elementów programu "Zapobieganie narkomanii w lubuskich szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" Lubuskiego Kuratora Oświaty w klasach Technikum nr 2
i V Liceum Ogólnokształcącego
 Udział uczniów uczniów klas trzecich Technikum nr 2 w "Treningu asertywności" realizowanym
przez ZPPP w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów uczniów klas czwartych Technikum nr 2 w programie "Skuteczne metody walki
ze stresem" realizowanym przez ZPPP w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczniów klas I i II w programie profilaktycznym "FreD", realizowanym przez specjalistę
PT Zapobiegania Narkomanii.
 Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych we współpracy z instytucjami lokalnymi:
Wojewódzka i Miejska Komenda Policji, Zespół Kuratorów Sądowych, Gorzowskim Centrum
Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, OT PTZN, MKRPA, Piecza Zastępcza.
 Zajęcia z wychowawcami na temat bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych i wakacji
letnich.
 Zajęcia z zakresu udzielania I pomocy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.
 Realizacja programu Profilaktyka Raka Piersi i szyjki macicy: klas I,II i III.
 Uczestnictwo pedagoga szkolnego w szkoleniach: 1."Doskonalenie form i metod
przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - organizator KW Policji, 2."Profilaktyka uzależnień program FreD" -organizator OT PTZN, 3. Konferencja "Uzależnienie - wspólna sprawa" organizator MONAR, 4. "Forum na rzecz bezpieczeństwa w szkole" - organizator Komenda
Wojewódzka Policji,5. "Czy współczesna młodzież mówi NIE uzależnieniom?" - konferencja w
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 6. "Zagrożenie w internecie"- seminarium




Wojewódzkiej Komendy Policji, 7. Powiatowe Forum na rzecz Działania Przemocy w Rodzinie
"Nie dla przemocy - TAK dla mocy" - organizator Wojewódzka Komenda Policji, 8. "Gry
psychologiczne w szkole" - kurs w WOM.
Realizacja programu profilaktycznego "ARS - jak dbać o miłość" - klasy I - realizacja pedagog.

Zespół Szkół Elektrycznych
 Dyżury nauczycieli na terenie szkoły, wg ustalonego harmonogramu.
 Edukacja dla bezpieczeństwa w ramach lekcji wychowawczych i spotkań z przedstawicielami
prokuratury.
 Monitoring frekwencji na zajęciach szkolnych.
 Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki.
 Udział w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich np.: "Obudź się".
 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa.
 Współpraca z Miejską Komendą Policji, z Wojewódzką Komendą Policji, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.
 Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
Zespół Szkół Gastronomicznych
 Rozszerzenie szkolnego monitoringu.
 Dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.
 Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych prowadzona przez pedagoga szkolnego i
wychowawców klas we współpracy z instytucjami specjalistycznymi: Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych, Wojewódzka i Miejska Komenda Policji, Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Kuratorzy sądowi, GCPRiPS, Prokuratura Rejonowa,
Straż Miejska; działania w zakresie budowania strategii współpracy z Komendą Prewencji
Policji; udział uczniów w spektaklach teatralnych i seansach filmowych organizowanych w
ramach akcji "Obudź się".
 Organizacja Tygodnia Praw Dziecka.
 Analiza, wdrażanie wniosków na postawie przeprowadzonych w roku szk.12/13 badań
diagnostycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole.
 Ewaluacja WSO w obszarze frekwencja szkolna.
 Współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy i specjalistą ds. BHP w szkole.
 Profilaktyka chorób nowotworowych (profilaktyka raka szyjki macicy i piersi, "Mam haka na
raka").
 Organizacja Światowego Dnia Zdrowia we współpracy z SANEPID, WOMP, Medycznym
Studium Zawodowym.
 Zintegrowane działania prozdrowotne i profilaktyczne.
 Upowszechnianie i wdrażanie procedury "Niebieska Karta".
Zespół Szkół Mechanicznych
 Szkolenie bhp dla pracowników i kadry kierowniczej.
 Aktualizacja planu dyżurów nauczycieli na przerwach na boisku i przed szkołą.
 Szkolenie dla młodzieży - początek roku (zapoznanie z przepisami bhp).
 Przeprowadzenie próbnych ewakuacji zgodnie z harmonogramem Wydziału Kryzysowego UM
w Gorzowie Wlkp.
 Udział uczennic klas czwartych Technikum nr 5 w programie "La Strada" realizowanym przez
ZPPP w Gorzowie Wlkp.
 Spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji Bezpieczeństwo na drodze.
 Aktualizacja planów Obrony Cywilnej.
Zespół Szkół Odzieżowych
 Systematyczna aktualizacja dyżurów nauczycieli.
 Modernizacja systemu monitoringu w szkole.
 Uczestnictwo w międzyszkolnych zawodach "Wróć bezpiecznie z wakacji" w ramach
rejonowych zawodów PCK.
 Prowadzenie lekcji wychowawczych informujących uczniów o zagrożeniach występujących
w okresie letnim i zimowym.
 Przeprowadzanie dwa razy w roku kontroli problemowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole.










Szkolenie młodzieży w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy na zajęciach praktycznych
( Inspektor BHP).
Wykonanie bramy pożarowej od ulicy Śląskiej umożliwiającej skuteczne prowadzenie działań
ratowniczo - gaśniczych, w tym ewakuacji młodzieży.
Dbanie o przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Przeprowadzenie treningu próbnej ewakuacji personelu i uczniów szkoły.
Wycieczka do Komendy Miejskiej Policji - pogadanka na temat konsekwencji prawnych
ryzykownych zachowań.
Lekcja z pedagogiem na temat bezpieczeństwa w sieci.
Profilaktyka prozdrowotna: spotkania z przedstawicielami Sanepidu, pogadanka oraz
samobadanie piersi - ćwiczenia , "Rola badań cytologicznych w profilaktyce raka szyjki macicy".
Zidentyfikowanie, monitorowanie i analiza ryzyka w ramach prowadzonej kontroli zarządczej.

Zespół Szkół Ogrodniczych
 Szkolenie młodzieży w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy na zajęciach praktycznych
(Inspektor BHP).
 Profilaktyka nowotworów - rak piersi i szyjki macicy.
 Profilaktyka HIV/AIDS - pogadanki.
 Wycieczka do Komendy Wojewódzkiej Policji - pogadanka na temat odpowiedzialności karnej.
 Pogadanki na lekcjach wychowawczych i apelach szkolnych.
 Światowy Dzień Rzucania Palenia - pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów.
 Pogadanki profilaktyczne dot. szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
 Trudne tematy - Miejski Ośrodek Sztuki.
 Spotkania Komisji Opiekuńczo - Wychowawczej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 Indywidualne rozmowy z uczniami.
 Organizacja Dnia Sportu.
 "Dzień zdrowia z ogrodnikiem".
 Pogadanki z pielęgniarką na temat higieny osobistej mieszkańców internatu.
 Szkolenia BHP i ppoż. dla mieszkańców internatu.
 Współpraca z: Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, OHP, PWSZ oraz Zespołem Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.
Zespół Szkół Specjalnych nr 14
 W roku szkolnym 2014/2015 szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "Aktywna szkoła aktywny uczeń". W ramach tego projektu przeprowadzono wiele działań propagujących zdrowy
i aktywny styl życia.
 W ramach działań Koła Ekologicznego udział w międzyszkolnym konkursie w zbiórce
materiałów wtórnych i elektrośmieci - "Eko - lubuskie", "Pies przyjacielem człowieka", "Elkakropelka", opracowano "Dekalog Ekologiczny Ucznia".
 W ramach działalności Szkolnego Koła PTTK uczestnictwo w comiesięcznych rajdach,
zdobywano odznaki PTTK, popularyzowano region lubuski.
 Koło PCK - propagowanie zdrowego stylu życia, zbiórka na pomoc świąteczną dla ubogich.
 Organizacja III Regionalnego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Trójboju Siłowym.
Zespół Szkół Sportowych
 Zajęcia z trenerami różnych dyscyplin sportowych nt. bezpiecznych zachowań podczas
treningów, zawodów i obozów sportowych oraz korzystania ze sprzętu sportowego.
 Pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie przerw w nauce w czasie drogi do
szkoły i ze szkoły.
 Udział uczniów w programie "Klasa na medal", w tym udział w konkursie szkolnym "Bezpiecznie
podczas
ferii"
(wykonywanie
plakatów,
odgrywanie
scenek,
układanie
i prezentacja wierszy i haseł.
 Realizacja programu "Klub Bezpiecznego Puchatka".
 Realizacja programu adaptacyjnego dla uczniów klas I w części dotyczącej bezpiecznej nauki i
zabawy.
 Wycieczki tematyczne nt. "Jak bezpiecznie poruszać się po drodze."
 Pogadanki przeprowadzane przez dzielnicowego nt. "Bezpieczeństwo z Lupo".
 Udział w spotkaniach z pracownikami policji, straży pożarnej i służby zdrowia nt. bezpiecznych
zachowań.












Udział uczniów w "Dniach Otwartych" organizowanych przez wydział Komunikacji Społecznej
KW Policji.
Udział uczniów w konkursie o ruchu drogowym organizowanym przez policję.
Przedstawienie dla uczniów kl. I „Bezpieczna droga z radami Spongboba”.
Zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw międzylekcyjnych.
Wzmożenie nadzoru nad zachowaniami uczniów w stołówce szkolnej podczas spożywania
posiłków.
Wymiana płyt chodnikowych na terenie szkoły.
Zapoznanie uczniów z zasadami pracy z substancjami szkodliwymi spotykanymi
w gospodarstwie domowym.
Zasady bhp przy stosowaniu substancji chemicznych na zajęciach chemii.
Zapoznanie uczniów z regulaminem dotyczących bezpiecznych zachowań podczas wycieczek
szkolnych.
Prowadzenie przez pedagogów i psychologa zajęć profilaktycznych nt. zagrożeń
cywilizacyjnych oraz związanych z używaniem internetu.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 Utrzymywanie aktywnej współpracy z rodzicami uczniów -zebrania z rodzicami, spotkania
indywidualne i telefoniczne, porady, konsultacje pedagogizacja rodziców uczniów klas
pierwszych.
 Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów (w tym monitoring wizyjny).
 Zapoznanie uczniów z przepisami BHP, PPOŻ i drogami ewakuacyjnymi.
 Współpraca z Miejską Komendą Policji, z Wojewódzką Komendą Policji, Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną.
 Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
 Projekt ,,Piramida" program profilaktyczny dotyczący przemocy rówieśniczej - zajęcia dla
uczniów gimnazjum sportowego.
 Udział w finale programu profilaktycznego ,,Piramida"- przegląd filmów połączonych z debatą
dla uczniów gimnazjum sportowego (uczniowie zajęli III miejsce).
 Konkurs fotograficzny ,,Zdolni do wszystkiego".
 Przegląd Młodych Talentów ,,Zdolni do wszystkiego" dla uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych - I i II miejsce.
 Żegnajcie wakacje witaj szkoło- podsumowanie projektu profilaktycznego prowadzonego przez
fundację ,,Czysta Woda''.
 Udział uczniów w kampanii profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu,
plakaty, ulotki informacyjne o zagrożeniach z czynnego i biernego palenia tytoniu.
 Czy współczesna młodzież mówi NIE uzależnionym w ramach projektu KIK/68 ,,Profilaktyczny
program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych''.
 Udział w Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł" dla uczniów gimnazjum.
 Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (pogadanki na temat
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zachowania bezpieczeństwa podczas ferii i wakacji).
 Spotkania z cyklu z ,,Profilaktyką na TY'': warsztaty dla uczniów w ramach projektu
profilaktycznego ,,Nie dla przemocy - Tak dla mocy'', warsztaty dla uczniów ,,Tolerancja''
realizacja projektu ,, Ars, czyli jak dbać o miłość?''- zajęcia dla uczniów SZKOLNE DNI
PROFILAKTYKI POD HASŁEM STOP PRZEMOCY: zajęcia W-F pod hasłem sport to zdrowie,
zajęcia z ratownictwa medycznego, spotkanie z Prokuratorem z Prokuratury Rejonowej:
 ,,Odpowiedzialność prawna za czyny karalne, przybliżenie pracy prokuratora ".
 Sprzątanie świata - uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska naturalnego.
 Profilaktyka prozdrowotna:
 ,, Rola badań cytologicznych w profilaktyce raka szyjki macicy " ,
 pogadanki na lekcjach biologii, przystąpienie do kampanii edukacyjnej RAKOOBRONA.
 Zajęcia profilaktyczne w Komendzie Miejskiej Policji, pogadanka na temat ,, Handlu ludźmi''.
 Przekazywanie informacji wychowawcom na temat dopalaczy, broszury informacyjne
o szkodliwości oraz gdzie można zwrócić się o pomoc - lekcje wychowawcze.
 Projekt KIK/34 ,,Zachowaj równowagę". Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia dla
uczniów gimnazjum sportowego lekcje wychowawcze.
 Dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania się na wypadek zagrożeń:
pogadanki na lekcjach wychowawczych w gimnazjum sportowym, liceum, technikum.
 Promowanie życia wolnego od nałogów: tematyka podejmowana na lekcjach wychowawczych.

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji zgodnie z “Programem ochrony powietrza dla Miasta Gorzowa
Wlkp.” za 2014 r. przygotowane przez PGE Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Gorzów.
Tabela. Zakres działań oraz terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań.

Działanie naprawcze

Lokalizacja
działania

Planowany
termin
zakończenia

Jednostka
realizująca zadanie

Koszt
realizacji
zadania
(PLN)

Źródła
finansowania

3

4

5

6

7

8

9

A1:
Rozbudowa
centralnych
systemów
zaopatrywania
w energię
cieplną

Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Czartoryskiego BM 1
(Budnex)

ul. Czartoryskiego,
Szacunkowa pow.
ogrz. 4 910,00 m2

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

169 657,29

własne

Budowa przyłącza
cieplnego - ul. Bora
Komorowskiego BM 7
(SM Górczyn)

ul. Bora
Komorowskiego
Szacunkowa pow.
ogrz. 1 185,00 m2

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

91 796,16

własne

Budowa przyłącza
cieplnego ul. Wyszyńskiego /
Górczyńska (Auto Port
Renice)

ul. Wyszyńskiego /
Górczyńska
Szacunkowa pow.
ogrz. 956,00m2

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

74 007,66

własne

Budowa przyłącza
cieplnego - ul. Perłowa
BM 6 (AP Invest)

ul. Perłowa,
Szacunkowa pow.
ogrz. 706,00 m2

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

62 735,29

własne

Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Okulickiego BM 7
(SM Górczyn)
Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Podmiejska- Boczna
(Dom Pomocy
Społecznej nr 1)

ul. Okulickiego
Szacunkowa pow.
ogrz. 3 694,49 m2

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

84 400,33

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

219 264,98

własne

Symbo
l

Grupa działań w
zakresie

Kod działania
naprawczego

1

2

A

Ograniczenia
emisji
powierzchniowej
(niskiej,
rozproszonej
emisji
komunalnobytowej i
technologicznej

ul. PodmiejskaBoczna
Szacunkowa pow.
ogrz. 8 865,00 m2

Symbo
l

Grupa działań w
zakresie

Kod działania
naprawczego

Działanie naprawcze

Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Lizbońska BM7

Lokalizacja
działania
ul. Lizbońska
Szacunkowa pow.
ogrz. 5 722 m2

Planowany
termin
zakończenia

2014

Budowa przyłącza
cieplnego
ul. Mickiewicza 9-13

ul. Mickiewicza 13A
Szacunkowa pow.
ogrz. 829,03 m2

2014

Budowa przyłącza
cieplnego
ul. Sczaneckiej 15

ul. Sczaneckiej 15
Szacunkowa pow.
ogrz. 2 063,00 m2

2014

Budowa przyłącza
cieplnego
ul. Sczaneckiej 21

ul. Sczaneckiej 21
Szacunkowa pow.
ogrz. 1 353,90 m2

Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Lizbońska BM8

ul . Lizbońska
Szacunkowa pow.
ogrz. 5 143,00m2

2014

2014

Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Pocztowa/Stara

ul . Pocztowa
Szacunkowa pow.
ogrz. 854,00m2

2014

Budowa przyłącza
cieplnego –
ul. Czartoryskiego BM 2

ul . Czartoryskiego
BM 2
Szacunkowa pow.
ogrz. 4 566,00 m2

2014

Zakup modułu c.w.u. ul. Słoneczna 60-61

ul. Słoneczna

2014

Jednostka
realizująca zadanie
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

Koszt
realizacji
zadania
(PLN)

Źródła
finansowania

107 124,78

własne

26 019,28

własne

84 145,14

własne

102 372,79

własne

104 120,79

własne

-

własne

106 356,51

własne

29 998,20

własne

Symbo
l

Grupa działań w
zakresie

Kod działania
naprawczego

Działanie naprawcze

Zakup modułu c.w.u. ul. Słoneczna 74 (ZZN
WAM)

Lokalizacja
działania

ul. Słoneczna

Zakup modułu c.w.u. ul. Kosynierów
Gdyńskich 27

ul. Kosynierów
Gdyńskich

Zakup modułu c.w.u. ul. Moniuszki 8
(ADM 5)

ul. Moniuszki

Zakup modułu c.w.u. ul. Korczaka 2 a-f
ADM 5

ul. Korczaka

Zakup modułu c.w.u. ul. Myśliborska 1-3
(SM Metalowiec)

ul. Myśliborska

Zakup modułu c.w.u. ul. Myśliborska 9-11
(SM Metalowiec)

ul. Myśliborska

Zakup modułu c.w.u. ul. Czereśniowa 2 a-f
(SM Włókno)
Zakup modułu c.w.u. ul. Czereśniowa 2 g-l
(SM Włókno)
Zakup modułu c.w.u. -

ul. Czereśniowa

Planowany
termin
zakończenia

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

ul. Czereśniowa

2014

ul. Dąbrowskiego

2014

Jednostka
realizująca zadanie
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.

Koszt
realizacji
zadania
(PLN)

Źródła
finansowania

27 297,03

własne

44 475,15

własne

46 413,64

własne

88 457,01

własne

25 590,55

własne

26 626,86

własne

26 786,50

własne

26 847,50

własne

49 311,63

własne

Symbo
l

Grupa działań w
zakresie

Kod działania
naprawczego

Działanie naprawcze

Lokalizacja
działania

Planowany
termin
zakończenia

Jednostka
realizująca zadanie

Koszt
realizacji
zadania
(PLN)

Źródła
finansowania

Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

90 804,18

własne

46 654,16

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

55 806,84

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

77 300,09

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

211 329,72

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział

966 754,24

własne

ul. Dąbrowskiego 13

A3:
Ograniczenie
strat ciepła

Zakup modułu c.w.u. ul. Broniewskiego 6 a-h

ul. Broniewskiego

2014

Zakup modułu c.w.u. ul. Zabytkowa 4

ul. Zabytkowa

2014

Rozbudowa systemu
nadrzędnego
i telemetrii.

Miasto
Gorzów Wlkp.

Modernizacja i wymiana
układów
pomiaroworozliczeniowych oraz
zdalnego sterowania.
Modernizacja sposobu
zasilania budynków
zaopatrywanych w
ciepło z lokalnych
kotłowni gazowych
przy ul. Parkowa 1,
ul. Warszawska 86,
ul. Teatralna 26 i 28,
na zasilanie z sieci
wysokoparametrowej.
Wymiana sieci
kanałowej

Miasto
Gorzów Wlkp.

ul. Warszawska 86
Szacunkowa pow.
ogrz. 3 548,1 m2
ul. Parkowa 1
Szacunkowa pow.
ogrz. 3 507,60 m2

ul. Bora
Komorowskiego

Symbo
l

Grupa działań w
zakresie

Kod działania
naprawczego

Działanie naprawcze

Lokalizacja
działania

Koszt
realizacji
zadania
(PLN)

Źródła
finansowania

-

własne

115 034,33

własne

43 262,79

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

116 793,86

własne

2014

PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

18 273,31

własne

-

-

-

-

Planowany
termin
zakończenia

ul. Bora
Komorowskiego
Wymiana sieci
napowietrznej
ul. Towarowa
Wymiana sieci
kanałowej rejon ulicy
Wyszyńskiego i ul.
Górczyńskiej
Modernizacja sposobu
zasilania w ciepło
budynku WINB ul. Kos.
Gdyńskich 75
Modenizacja sposobu
zasilania w ciepło
budynku przy ul. Armii
Krajowej 3-5 zasilanego
z GWC 53a na zasilania
z sieci
wysokoparametrowej
Modernizacja komory
ciepłowniczej przy GWC
54 ul. Armii Ludowej
A4:
Redukcja
emisji z niskich
źródeł
technologiczny
ch

-

ul. Towarowa

ul. Wyszyńskiego
ul. Kos. Gdyńskich
Szacunkowa pow.
ogrz. 501,30 m2

ul. Armii Krajowej

ul. Armii Ludowej

-

2014

2014

2014

Jednostka
realizująca zadanie
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów
PGE GiEK S.A.
Oddział
Elektrociepłownia
Gorzów

Emisja powierzchniowa – pochodząca z niskich emitorów odprowadzających gazowo-pyłowe produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni.
Emisja liniowa – ze środków transportu.
Emisja punktowa – pochodzi głównie od dużych zakładów przemysłowych.

Załącznik nr 3 Zestawienie inwestycji realizowanych w 2014 r. przez Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NAZWA ZADANIA
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej
części miasta Gorzowa Wlkp.
Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I
Centrum Edukacji Zawodowe przy ul. Warszawskiej (Dokumentacja)
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. – III etap
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. – II etap
Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej ulica Wawrowska
Przebudowa ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego
Przebudowa Obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul.
Dunikowskiego 5 na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1
Łączą nas rzeki- II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury
turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina
Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Przebudowa ul. Baczewskiego I etap
Przebudowa ul. Owocowej od numeru 29 do numeru 34
Przebudowa ul. Grota-Roweckiego od skrzyżowania z ul. Kombatantów
do nr 1
Modernizacja obiektu sportowego (Dokumentacja)
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 12
Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki
(alejki) I-etap (Dokumentacja)
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego (dokumentacja)
Przebudowa ul. Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda
Sybiraków do granic miasta.
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 9
Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – I etap
Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową
drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego (dokumentacja)
Przebudowa ul. Kostrzyńskiej
Przebudowa ulicy Dobrej II etap (dokumentacja)
Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta
Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. II-etap
(dokumentacja)
Przebudowa ulic Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa, Lipowa
Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic GórczyńskaWyszyńskiego
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych MOF Gorzów Wlkp.
Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku 100m (od budynku nr 3 do
budynku nr 131a ). (dokumentacja)
Przebudowa ulicy Traugutta na odcinku 100m, od ul. Głowackiego do
budynku nr 1. (dokumentacja)

Wydatki w 2014
2 975,99
2 736.409,41
91 889,25
1 084.914,65
4 441,80
16 728,00
1 159.560,04
1 672.185,03
9 203,50
2 461.169,22
452 886,68
293 902,26
393 160,67
100 000,00
356 423,13
6 888,00
67 158,00
0,00
25 509,00
2 607 213,99
142 680,00
3 690,00
17 054,00
5 042 656,32
137 760,00
0,00
234 444,00
80,00
2 371 518,49
105 780,00
7 775,45
6 637,69

W ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji w roku 2014 wykonano:


Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I.
W ramach zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego –
Etap I” wykonano Pompownię Siedlice, kanały zbiorcze o łącznej długość 1838 m, przebudowę
kanału Siedlickiego w km 4+500 do 7+740 o łącznej długości 3,2 km przebudowę Rowu S-2,
długość 2 360 m. Nakłady na ten cel poniesione przez Miasto Gorzów w roku 2014 wyniosły
2 736 000 PLN

























Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. – III etap.
W ramach zadania w budynku ZSO Nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5 zaplanowano do wykonania
wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej przyziemia, ocieplenie stropodachu. Wartość poniesionych nakładów w
roku 2014 wynosi 1 085 000 PLN
Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulic Władysława IV, Saskiej i Batorego,
a w tym nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy, kanalizacji deszczowej, oświetlenie
oraz oznakowanie, humusowanie, obsianie trawą terenów zielonych oraz sadzenie drzew.
Wartość poniesionych nakładów w roku 2014 wynosi 1 159 000 PLN
Przebudowa
Obiektu
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
nr
16
przy
ul. Dunikowskiego 5 na potrzeby Zespołu Kształcenia Specjalnego Nr 1.
W ramach przebudowy wykonane zostały następujące roboty:
- remont i przebudowa istniejących pomieszczeń w segmencie E,
- remont pomieszczeń magazynowych w pomieszczeniach piwnicy,
- remont sanitariatów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
- przystosowanie łącznika na I piętrze na potrzeby stołówki dla ZKS,
- winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych,
- ogrodzenie wydzielonego terenu zielonego wraz z komunikacją z pozostałym terenem
zielonym.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 1 672 000 PLN
Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
W ramach zadania wykonano prace budowlano remontowe i dostawę urządzeń
do pracowni spawania oraz pracowni automatyki, sterowania, obrabiarek skrawających
i materiałoznawstwa. Zadanie uzyskało dofinansowanie.
Poniesione nakłady wynoszą 2 461 000 PLN
„Przebudowa ul. Baczewskiego”
W ramach zadania wykonano drogę z nawierzchnią asfaltową na odcinku o długości ok. 500 m
wraz z budową dwóch skrzyżowań z elementami uspokojenia ruchu.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 453 000 PLN
„Przebudowa ul. Owocowej”
W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na istniejącej
podbudowie wraz z budową jednostronnego chodnika na odcinku ok. 260 mb.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 294 000 PLN
„Przebudowa ul Grota - Roweckiego w ciągu głównym od skrzyżowania
z ul. Kombatantów do nr 1”
W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 200 m.
wraz z przebudową istniejących miejsc parkingowych.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 393 000 PLN.
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 12 .
Zadanie realizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano
boisko wielofunkcyjne zlokalizowane do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 356 000 PLN
Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap.
Przebudowano ulicę Kobylogórską na odcinku o długości 542 m tj. od skrzyżowania
z ul. Zagrodową do skrzyżowania z ul. Strażacką i Wylotową. Wykonano m.in. budowę nowej
konstrukcji jezdni wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, oraz odwodnienie
z wprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonano również
branżowe roboty towarzyszące jak wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i zieleń drogową.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 2 607 000 PLN
Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta .
W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej ulicy wraz ze zjazdami i budową chodnika,
ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budową 249 miejsc parkingowych.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 5 042 000 PLN
„Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego”.
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi manewrowej o powierzchni 415 m 2 wraz
z budową 40 parkingów.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 234 000 PLN
„Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego”

W ramach zadania wykonano:
- kolektor deszczowy DN1200 mm o długości 170 m,
- umocnienie brzegu rzeki w obszarze wylotu kolektora wraz z zabezpieczenie brzegu skarpy w
obszarze ronda,
- komorę przelewową wraz z robotami towarzyszącymi,
- wykonanie przecisków DN1200 o długości ok. 27 mb,
- przeprojektowano i przebudowano istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.
Wartość poniesionych kosztów wynosi 2 371 000 PLN.

Załącznik nr 4 Zestawienie wniosków o dofinansowanie (zgodnie umowami o dofinansowanie oraz
aneksami do tych umów) złożonych w 2014 r. (współfinansowanych ze środków UE oraz z innych źródeł
międzynarodowych i krajowych), przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej.
Tytuł projektu
"Łączą nas rzeki etap II"

„Animator – Moje
boisko – Orlik 2012”

„Społeczeństwo
obywatelskie wyzwania, instytucje,
otoczenie. Spotkanie
samorządowców z
miast partnerskich
Herfordu i Gorzowa
Wlkp.”
„Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
na terenie Miasta
Gorzowa Wlkp.”
„Przebudowa ulicy
Dobrej – II etap”

„Przebudowa ulicy
Wyczółkowskiego
w Gorzowie Wlkp.”

Źródło dofinansowania program

Wartość
Wartość
całkowita
dofinansowania
Uwagi
projektu w PLN
w PLN
Lubuski Regionalny Program
2 049 700
2 029 203 Projekt
Operacyjny na lata 2007 –
oczekuje na
2013, Europejski Fundusz
rozstrzygRozwoju Regionalnego
nięcie
protestu
„Animator – Moje boisko –
46 210,80
27 000 Projekt
Orlik 2012”, środki
dofinansoMinisterstwa Sportu i
wany,
Turystyki - Fundacja Rozwoju
rozliczony
Kultury Fizycznej
Fundacja Współpracy
40 390,12
21 753,92 Projekt
Polsko-Niemieckiej,
dofinansoPriorytet: Społeczeństwo,
wany,
gospodarka, środowisko
rozliczony

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
- Program usuwania azbestu
w gminach

80 640

Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój,
środki budżetu państwa
Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój,
środki budżetu państwa

9 179 440,87

„Obywatele 3,0 Program Młodzież
Obywatele przyszłości” w Europie,
- zadanie
środki Komisji Europejskiej
Sommercamp
w Gorzowie Wlkp.

2 306 258,18

Miasto-Partner 0,00
Beneficjent 22 395

62 606 Projekt
dofinansowany,
zakończony

3 000 000 Projekt
dofinansowany,
realizacja
w 2015 r.
1 104 209,15 Brak
dofinansowa
nia, wniosek
pozytywnie
oceniony –
oczekuje na
liście
rezerwowej
Miasto-Partner - Miasto w roli
0,00 Partnera,
Beneficjent - zabezpie22 395 czyło wkład
niefinansow.
Projekt
zakończony.

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji unijnych, które wpłynęły do budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w 2014 r.,
przygotowany przez Wydział Budżetu i Rachunkowości.

lp.

nazwa projektu

1

Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

2

Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I - III
gorzowskich szkół podstawowych

3

Zacznij od nowa budować swoją przyszłość

4

Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości

5

źródło
dochodu

wykonanie

BP

619 191,03

EFS
BP

294 715,14
52 389,51

BP

771,75

EFS
BP

649 481,26
119 463,70

Poznajmy się przez maskotki SP 10

FRSE

12 540,00

6

Chroń nature , zatroszcz się o swoja przyszłość SP 15

FRSE

16 600,00

7

Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla
nauczycieli i uczniów
Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w żłobku

FRSE

8 601,90

EFS

192 786,76

Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku
pracy
10 Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez
budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

FRSE

75 478,58

EFRR

157 589,57

BP

27 809,90

EFS
BP

270 183,76
7 358,16

12 Zwierzeta uczą, leczą, kochają

EFRR
BP

12 878,27
3 129,93

13 Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

EFRR

1 619 022,95

14 Kurs na wykształcenie

EFS

186 980,00

15 Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w
przyszłość

EFS
BP

287 382,71
6 758,06

16 Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do

EFS

188 614,22

BP

5 717,52

EFS

169 476,49

BP

6 266,96

FRSE

40 384,83

EFS

82 124,51

20 Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

EFS
BP

645 881,00
102 707,22

21 Schematom STOP! Wspólne dziąłania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy - pilotaż

EFS

595 427,55

BP

81 819,98

22 Zdrowe danie lepsze granie na terenie Aglomeracji Gorzowskiej

EFRR

24 950,20

23 Powrót do przeszłości

EFRR

14 561,11

EFS

252 725,12

8
9

11 Nowoczesna edukacja zawodowa

sukcesu na rynku pracy
17 Usus magister Est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4
w Gorzowie wielkopolskim
18 Europejskie staże zawodowe uczniow Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
19 Razem w przyszłość

24 Mieszkamy i wspólnie działamy

25 Polscy uczniowie hotelarstwa i turystyki zbierają doświadczenia
zawodowe za granicą

FRSE

245 653,58

26 Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp.

EFRR

100 811,32

BP
RAZEM

17 790,24
7 196 024,79

*
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FRSE)
Budżet Państwa (BP)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Załącznik nr 6 – Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/W/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 11 lutego 2015 r.

PREZYDENT MIASTA

Z-ca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki

Z-ca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju

Z-ca Prezydenta Miasta
ds. Społecznych

Sekretarz Miasta

1. Wydział Zarządzania
Kryzysowego
I
2. Pion Ochrony
Informacji Niejawnych
(*)

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Budżetu
i Rachunkowości

Biuro Rady Miasta

Wydział Podatków
i Opłat

Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów
i Spraw Mieszkańców

Biuro Egzekucji
Administracyjnej

Wydział Strategii
Miasta

Wydział Urbanistyki
i Architektury

Wydział Obsługi
Inwestora i Biznesu

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
i Majątku

Wydział Kultury i
Sportu

Wydział Geodezji
i Katastru

Wydział Spraw
Obywatelskich

Wydział
Administracyjny

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Wydział Spraw
Społecznych

Biuro Prasowe
(**)

Wydział Gospodarki
Komunalnej i
Transportu Publicznego

Wydział Inwestycji

Wydział Edukacji

Dyrektor Urzędu

Wydział Komunikacji

Biuro Konsultacji
Społecznych, Promocji
i Rewitalizacji

Wydział Organizacyjny

`
Wydział Audytu
Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz

Legenda:
(*) podległość w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych
Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
(**) podległość pod względem merytorycznym Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

Straż
Miejska

Stanowisko ds. BHP

Skarbnik Miasta

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta obowiązujący do 11 lutego 2015 r.
PREZYDENT MIASTA

Z-ca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki

Wydział Transportu
Publicznego

Z-ca Prezydenta Miasta
ds. Społecznych

Wydział Edukacji

Z-ca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju
Wydział Administracji
Budowlanej

Wydział Infrastruktury
Miejskiej

Wydział Geodezji
i Katastru

Wydział Zarządzania
Kryzysowego

Wydział Audytu
Wewnętrznego,
Kontroli i Analiz
Wydział Obsługi Urzędu

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Wydział Majątku
i Działalności
Gospodarczej

Sekretarz Miasta

Wydział Organizacyjny
Wydział Kultury
i Promocji

Wydział Inwestycji

Gabinet Prezydenta
Miasta

Wydział Spraw
Społecznych

Straż Miejska
Komendant
Wydział Informatyki

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Spraw
Obywatelskich

Biuro Rady Miasta
Wydział Urbanistyki
Miasta

Wydział Komunikacji
Wydział Sportu
i Turystyki

Biuro Obsługi Inwestora

Miejski Inżynier Ruchu

Biuro Miejskiego
Rzecznika
Konsumentów i Spraw
Mieszkańców
Biuro Prezydenta
Miasta

Wydział Rozwoju Miasta
i Aglomeracji
Stanowisko ds. BHP
Wydział Integracji
Europejskiej

Pion Ochrony
Informacji Niejawnych
Pełnomocnik

`
Biuro Obsługi Prawnej

Skarbnik Miasta

Wydział Podatków
i Opłat

Wydział Budżetu
i Rachunkowości

Biuro Egzekucji
Administracyjnej

