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Szanowni Państwo, 

przedkładam Wam Raport o stanie Miasta. Rok temu naszą samorządową codzienność 

zaburzyła  pandemia. Wydarzenia z nią związane, oprócz przeprojektowania cyklu 

inwestycyjnego, zmieniały  przede wszystkim ludzką rzeczywistość. Wszystkie działania 

podejmowaliśmy tak szybko, jak tylko było to możliwe. 

Walkę z pandemią zaczęliśmy od zabezpieczenia niezbędnych środków ochrony 

osobistej. To były m.in. ogromne ilości płynów do dezynfekcji, maseczek, kombinezonów. 

Musieliśmy wesprzeć finansowo szpital, który znalazł się na pierwszej linii walki z wirusem. 

Pomoc trafia też oczywiście do przedsiębiorców, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji 

materialnej. Były to nasze „samorządowe tarcze”, których zadaniem była przede 

wszystkim ochrona zdrowia mieszkańców, ale również i troska o ich miejsca pracy oraz 

profesjonalną opiekę medyczną. 

Dziś oswoiliśmy się z pandemią, jednak rok temu nasze dotychczasowe życie legło w 

gruzach. Z dużym wysiłkiem, organizowaliśmy z zachowaniem reżimu sanitarnego, nawet 

małą działalność kulturalną. Staraliśmy się przeciwdziałać spustoszeniu, które także w tym 

aspekcie naszego miejskiego życia poczyniła pandemia. Chcieliśmy zgodnie z naszą ideą 

„miasta dla pokoleń”, dotrzeć ze wsparciem do wszystkich potrzebujących. Stąd działania 

dla seniorów, młodzieży, osób pracujących, bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie. 

Był to wysiłek zarówno organizacyjny, jak i finansowy. Miasto, by móc pomagać, 

uruchomiło duże jak na nasz budżet i sytuację, środki finansowe. Cele - w mojej opinii - 

zrealizowaliśmy i za to dziękuję wszystkim zaangażowanym. 

Raport o stanie Miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera dane o różnych 

aspektach codziennej pracy urzędników i służb powiązanych, działających w różnych 

sferach miejskiego życia. Są to i tematy wrażliwe, jak pomoc społeczna, mieszkania 

komunalne, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne. Zadania dotyczące najmłodszej 

części naszego społeczeństwa - żłobki, przedszkola i szkolnictwo na każdym poziomie. 

Sfera gospodarcza - gwarantująca rozwój zarówno inwestycyjny jak i komunalny, 

ułatwiający codzienne funkcjonowanie. To także sfera finansów - obsługi urzędu i 

jednostek organizacyjnych. Łącznie raport ten daje skumulowany obraz aktywności 

Miasta. 

Czy można w odniesieniu do roku 2020 mówić o progresie? Niewątpliwie, a wynika to po 

części z prezentowanych danych. Sporo spraw uległo zahamowaniu, wstrzymaniu lub 

musiało zostać przeorganizowanych. Jednak jeden z najważniejszych elementów 

decydujących o rozwoju Miasta – sfera rozwoju przedsiębiorczości – mimo pandemii 

przynosi bardzo optymistyczne informacje. Powstają nowe firmy, nowe miejsca pracy, 

nabywane są grunty pod budowę hal produkcyjnych i magazynowych. To zawsze oznacza 

doskonałe wiadomości, bo każda powstająca firma nie działa w próżni, musi funkcjonować 

w kooperacji z wieloma innymi podmiotami gospodarczymi. Takie informacje oznaczają, 

że nie stoimy w miejscu, że mimo pandemii szalejącej na całym świecie, potrafimy działać 

kreatywnie i skutecznie. Miejskie inwestycje również nie stanęły w miejscu. To widać 

codziennie i na każdym kroku. 

Pomimo wyjątkowo trudnych wydarzeń z optymizmem patrzę w przyszłość. To, co już 

przeżyliśmy, nasze wspólne działania i inicjatywy, pozwalają mi wierzyć, że rok 2021 

będzie kolejnym czasem rozwoju naszego miasta. 

 

Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta 
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SFERA SPOŁECZNA 
 

DEMOGRAFIA 

 

Liczba ludności zameldowanej: 115.035 

pobyt stały:    111.547 

pobyt czasowy:   3.488 

 

Współczynnik feminizacji:  61.454 

pobyt stały:    59.767 

pobyt czasowy:   1.687 
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pobyt czasowy: 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

wiek liczba wiek liczba 

0–2 28 0–2 21 

3 16 3 18 

4-5 34 4-5 45 

6 17 6 20 

7 22 7 25 

8-12 89 8-12 103 

13-15 54 13-15 61 

16-17 177 16-17 163 

18 100 18 83 

19-65 1195 19-60 1045 

>65 69 >60 103 

Suma (M) 1801 Suma (K) 1687 

 

Liczba zgonów:  1636  Liczba urodzeń: 902 

Współczynnik dynamiki demograficznej (liczba urodzeń do liczby zgonów) – ujemny 

Liczba wymeldowań: 4160  Liczba zameldowań : 3034 

 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

wiek pobyt 
stały 

pobyt 
czasowy 

wiek pobyt 
stały 

pobyt 
czasowy 

przedprodukcyjny 9609 437 przedprodukcyjny 9072 456 

produkcyjny 32892 1295 produkcyjny 30882 1128 

poprodukcyjny 9279 69 poprodukcyjny 19813 103 

suma 51780 1801 suma 59767 1687 

 

Saldo migracji (różnica między napływem a odpływem ludności) – ujemne 

imigracja: 1876   emigracja: 2161 

Gęstość zaludnienia 1342,3 os./km2 

 

Urodzenia. W USC w Gorzowie w 2020 roku sporządzono 1339 aktów urodzeń,  w tym 

71 dla dzieci urodzonych za granicą. Sporządzono 26 aktów dla dzieci martwo 

urodzonych. Urodzenia: dziewczynki 590, chłopcy 639. 

Zarejestrowano 11 aktów stosunku przysposobienia skutkującego sporządzeniem 

nowego aktu urodzenia. Ponadto USC dokonał 4694 migracji  archiwalnych aktów 

urodzenia do Systemu Rejestrów Państwowych. Przyjęto w sumie 522 uznania 

ojcostwa w tym: 

• 455 przed sporządzeniem aktu urodzenia 

• 34 po sporządzeniu aktu urodzenia 

• 33 dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego 

W 17 przypadkach do aktów urodzeń dołączono wzmianki o sądowym zaprzeczeniu 

ojcostwa, a w 22 aktach o sądowym ustaleniu ojcostwa. Dołączono 34 wzmianki o 

sprostowaniu aktu urodzenia , 59 o uzupełnieniu aktu urodzenia i jedną o zmianie płci. 

 W 5 przypadkach zmieniono dziecku imię na podst. Art. 70 ust. 1 Prawa o aktach 
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stanu cywilnego /zmiana imienia do pół roku/. Nadanie imienia dziecka jest jednym z 

atrybutów władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. 

W roku 2020 najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynki były: Zuzanna 29 , 

Pola 26 , Lena 25 , Julia 22 , Hanna 21 , Maria i Maja 20 , Zofia 19 , Oliwia 18. Najmniej 

nadawano imiona żeńskie takie jak : Daniela , Estera , Roksana , Lili 

Najczęściej nadawanymi imionami dla chłopców były:  Szymon 27 , Jan 25 , Mikołaj 

24 , Antoni i Aleksander  22 , Filip 20 , Franciszek , Stanisław , Leon , Wiktor 17 razy. 

Najmniej nadawane imiona dla chłopców to : Jarema , Jonasz , Szczepan i Borys.  

 
Małżeństwa. Sporządzono 293 akty małżeństw, w tym 23 małżeństwa zawarte za 
granicą. Dokonano 1678 migracji archiwalnych aktów małżeństw. 
 
 

 
Kombinacje stanów cywilnych osób zamierzających zawrzeć małżeństwo: 

• Kawaler-panna 184 

• Rozwiedziony-rozwiedziona 36 

• Kawaler-rozwiedziona 18 

• Rozwiedziony-panna 22 

• Wdowiec-rozwiedziona 4 

• Wdowiec-wdowa 0 

• Wdowiec-panna 2 

• Kawaler-wdowa 2 

• Rozwiedziony-wdowa 2 
 

Wydano 36 zaświadczeń o stanie cywilnym a także 18 zaświadczeń, że zgodnie z 
prawem polskim strona może zawrzeć małżeństwo poza granicami RP, 117 
zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
Zarejestrowano 33 małżeństwa z obcokrajowcem. 57 par odwołało lub nie dotarło w 
wyznaczonym dniu na ceremonię zwarcia związku małżeńskiego. 
 
Zgony. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządzono 2082 
aktów zgonu, w tym 4, które nastąpiły za granicą .Dokonano 706 migracji aktów  
archiwalnych. 
 

6

123
141

małżeństwa zawarte
poza USC

małżeństwa zawarte
w USC

małżeństwa w
kościele
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Najwięcej zarejestrowano zgonów osób o stanie cywilnym „żonaty”, w następnej 

kolejności jest „wdowa”, w trzeciej kolejności – „zamężna”. 

Ponadto w tut. USC wydano : 

• 5900 odpisów skróconych , 1690 odpisów zupełnych , 907 wielojęzycznych  - 

aktów urodzeń, 

• 2552 odpisów skróconych , 214 zupełnych , 304 wielojęzycznych - aktów 

małżeństwa, 

• 8251 odpisów skróconych , 103 zupełnych , 105 wielojęzycznych - aktów zgonu. 

Ogółem wydano 20.076 odpisów; wydano 92 decyzje o zmianie imienia i nazwiska . 

 

Oprócz pracy merytorycznej USC organizuje różne uroczystości rodzinne. Pomimo 

pandemii w 2020 roku zorganizowano uroczystość  Jubileuszu 50-lecia pożycia 

małżeńskiego, na której 75 parom wręczono medale. W 2020 roku odbyło się również 

11 uroczystości setnej rocznicy urodzin. Jubilatkami były same kobiety.  

Zarejestrowano 2974 wniosków korespondencji krajowej i 218 korespondencji 

zagranicznej. Ponadto w 343  przypadkach usunięto niezgodności w bazie PESEL. 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

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

2020r. wykonali łącznie 1984 służby patrolowo – obchodowe w systemie 

dwuzmianowym. Średnio codziennie na  dobę, odnotowano ponad 5 służb (5,4).  W 

tym czasie przeprowadzili  łącznie 5254 czynności służbowe, z których w 3800 

przypadkach zastosowano środki oddziaływania prawnego (wnioski o ukaranie do 

sądu, mandaty, pouczenia).  

Spośród 1984 służb patrolowo – obchodowych 844 służby to delegowania  do 

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp do wspólnych służb z funkcjonariuszami 

Policji oraz skierowania do realizacji zadań związanych z weryfikacją zakazów i 

nakazów  związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

COVID-19.  

W 2020 r. Straż Miejska nie wydawała decyzji administracyjnych. Nie odnotowano 

również skarg. 

W zakresie zapewnienia porządku publicznego w analizowanym okresie strażnicy 

przeprowadzili 5084 interwencje. Poniżej wykaz kategorii, w których przeprowadzono 

najwięcej interwencji: 

- nieprawidłowe parkowanie – 2250; 

- spożywanie, usiłowanie spożycia alkoholu – 664; 

- śmieci zaśmiecony teren, dzikie wysypisko – 406; 

- pies smycz/pies zanieczyszczanie – 94; 

- spalanie, wypalanie odpadów – 132; 

- infrastruktura – 132; 

- wrak pojazdu – 161; 

- uszkodzenie, niszczenie zieleni – 41; 

- papierosy – 43; 

- sprawdzenie miejsc pobytu bezdomnych – 50; 

Ze względu na zagrożenie związane z pandemią ilość spotkań w zakresie działań 

prewencyjno – edukacyjnych w 2020 r. została znacznie ograniczona. 

W zakresie wspomagania komórek organizacyjnych urzędu miasta i innych 

podmiotów: 

 - w ocenianym okresie strażnicy miejscy udzielili 6 asyst przy otwarciu mieszkań przez 

Administrację Domów Mieszkalnych na terenie Gorzowa Wlkp., 

 - wykonali 75 konwojów dokumentów i  wartości pieniężnych pomiędzy obiektami 

Urzędu Miasta na terenie Gorzowa Wlkp., 

 - 37 razy doręczali przesyłki dla adresatów na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu 

Miasta, 

 - reprezentowali miasto wraz ze Sztandarem  w Poczcie Sztandarowym w 8 

uroczystościach miejskich i państwowych. 
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Współpraca z Policją.  W 2020 r. strażnicy  miejscy  uczestniczyli  w  zabezpieczeniu 

2 imprez, Orszaku Trzech Króli i koncertu WOŚP. Ponadto stale prowadzona jest 

bieżąca wymiana informacji pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Miejską Policji w 

Gorzowie Wlkp na temat występujących zagrożeń w celu efektywnej dyslokacji służb. 

W minionym roku wykonano 571 wspólnych patroli Straży Miejskiej z 

funkcjonariuszami Policji, które zgodnie z wymaganiami miały na celu kontrolę 

przestrzegania  zakazów i nakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania 

się pandemii, minimalizowanie zagrożeń występujących na terenie miasta, a także 

uzupełnienie wzajemnej  wiedzy na temat problemów mieszkańców i próby ich 

rozwiązania. W trakcie tych działań wobec osób nieprzestrzegających przepisów 

zastosowano środki oddziaływania prawnego w postaci 193 pouczeń. 

 

Inne aspekty pracy Straży Miejskiej. 

W 2020 r. realizując zadania dotyczące poprawy porządku i estetyki na terenie miasta 

straż podjęła 157 interwencji związanych z pojazdami zwyczajowo nazywanymi 

wrakami. W większości przypadków właściciele sami usuwali samochody, jednakże 

strażnicy usunęli 69 takich pojazdów. 

Ponadto, ustawa uprawnia straż do usuwania pojazdów z drogi na koszt  właściciela,  

których  kierujący  naruszyli  przepisy  i spowodowali utrudnienie  lub zagrożenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  W opisywanym okresie strażnicy podjęli 61 

interwencji usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a.  W 43 przypadkach pojazdy 

zostały usunięte, natomiast w 18 odstąpiono od usunięcia po ustaniu przyczyny 

usunięcia. 

W zakresie usuniętych pojazdów Straż Miejska prowadzi także czynności 

administracyjne w sprawie przepadku pojazdów na rzecz miasta Gorzowa Wlkp.  

W imieniu Prezydenta Miasta prowadzimy czynności związane z reprezentowaniem 

Miasta Gorzowa Wlkp., przed Sądem i występowaniem z wnioskami o przepadek 

pojazdów usuniętych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym przez Straż 

Miejską, a także przez Policję, które nie zostały odebrane z parkingów strzeżonych 

przez właścicieli. Wniosek do Sądu składany jest po skompletowaniu materiałów po 3 

miesiącach od dnia zabezpieczenia w przypadku, gdy nie jest on odebrany przez 

właściciela. W 2020 r. prowadzonych było 26  tego rodzaju postępowań, w tym 25 

dotyczyło pojazdów usuniętych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w 

Gorzowie Wlkp., a 1 usuniętego przez Straż Miejską. 

Ponadto prowadzimy czynności w sprawie przepadku na rzecz gminy pojazdów 

pozostawionych na ulicach miasta bez tablic rejestracyjnych lub  których wygląd 

wskazuje na to, że są nieużywane. Pojazdy te, nieodebrane na wezwanie gminy przez 

uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaję się za porzucone 

z zamiarem wyzbycia się i przechodzą na własność gminy z mocą ustawy. W 2020 r. 

w wyniku recyklingu 77 pojazdów, które uległy przepadkowi na rzecz miasta uzyskano  

kwotę 8167 zł. 

Prowadzenie postępowań w sprawach rzeczy znalezionych.  Na dzień 31 grudnia 2020 

r. w Straży Miejskiej znajdowało się 135 pozycji rzeczy znalezionych oraz wartości 

pieniężnych. 
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KOSZTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO (WYDZIAŁ 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO) W ZWIĄZKU Z WIRUSEM Covid-19 

 

Na działania w zakresie zarządzania kryzysowego związanymi z przeciwdziałaniem 

COVID-19 wydatkowano łącznie 2.657.471,74 zł, z czego ze środków własnych 

2.470.578,74 zł, a w ramach środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 186.893,00 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

− przewóz osób objętych kwarantanną z miejsca pobytu osoby kwalifikowanej do 

odbycia kwarantanny do obiektu kwarantanny zbiorowej oraz dowóz posiłków 

dla osób przebywających w kwarantannie w wysokości 12.485,52 zł; 

− zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i materiałów niezbędnych 

do prowadzenia działań mających na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się 

wirusa, w wysokości 1.542 022,04 zł; 

− zakup usług (wynajem pomieszczeń, ochrona, sprzątanie, MZK, dezynfekcja)  

w ramach prowadzonych działań, w wysokości 1.102.718,18 zł. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1102718

1542022

12485

KOSZTY DZIAŁAŃ WYDZ. KRYZYSOWEGO - COVID19

zakup usług (wynajem pomieszczeń, ochrona, MZK, dezynfekcja,

zakup środków ochrony

przewozy osób na kwarantannie
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OCHRONA ZDROWIA 

 

Wsparcie placówek zdrowia z budżetu Miasta 

1. W 2020 roku Miasto Gorzów Wielkopolski przekazało 3 mln zł w formie dotacji 

celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu aparatu angiograficznego oraz karetki pogotowia. Miasto 

przekazało także do Szpitala 1000 szt. preparatów specjalnego przeznaczenia 

medycznego  „NutriDrink” o wartości 5,8 tys. zł. 

 

2. W 2020 r. Miasto Gorzów Wielkopolski udzieliło dotacji w kwocie 160 tys. zł  

na pomoc osobom ciężko chorym, poprzez dofinansowanie zadania udzielania 

pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki przez 

Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. Wsparciem zostało objętych około 

213 osób. 

 

3. W 2020 r. Miasto Gorzów Wielkopolski dofinansowało działalność dwóch ośrodków 

terapeutycznych – Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” oraz Poradni Profilaktyki, 

Leczenia i Terapii Uzależnień. Obie placówki otrzymały środki finansowe w wysokości 

50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz Dorosłych Dzieci 

Alkoholików. W terapii finansowanej ze  środków Miasta wzięło udział 100 osób. 

 

Profilaktyka i promocja zdrowia 

Podjęte w 2020 r. działania profilaktyczne skoncentrowane były na przeciwdziałaniu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu podjęto następujące działania: 

a) rozwieszono plakaty oraz rozdysponowano ulotki o koronawirusie w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w urzędzie; 

b) we współpracy z Radą Seniorów i Fundacją „Pozytywka” przekazano maseczki 

ochronne gorzowskim seniorom;  

c) przekazano środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, środki dezynfekcyjne) 

placówkom świadczącym działalność pomocową (domy pomocy społecznej, domy 

dziennego pobytu, placówki wsparcia dziennego, noclegownie i schroniska dla osób 

bezdomnych); 

d) opublikowano na stronie Miasta materiały Głównego Inspektoratu Sanitarnego  

na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirsua, materiały ZHR oraz OSP 

„Siedlice” na temat możliwości skorzystania z pomocy wolontariuszy np. przy robieniu 

zakupów, czy informacji o projekcie Fundacji „Adra”, który zakłada wsparcie online 

osób  odczuwających lęk wywołany pandemią wirusa COVID-19; 

e) rozdysponowanie do POZ na terenie miasta plakatów przygotowanych przez Grupę 

Misja COVID – 19 Polska – wsparcie psychologiczne osób, które w czasie epidemii 

leczą i ratują ludzi. 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Głównym celem Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok  było 

zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych 

środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie problemom związanym z tymi 

uzależnieniami. Przeprowadzono działania w obszarach: 
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1. Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej. 

2. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i młodzieży. 

3. Realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  

z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli). 

4. Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych 

skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych  

od alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód). 

5. Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – 

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

uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością 

organizowania obozów socjoterapeutycznych. 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta 

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

uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny. 

7. Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy  

i stosujących przemoc. 

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

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). 

9. Terapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- skierowała 39 spraw do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu; 

- złożyła 17 spraw do sądu o orzeczenie zobowiązania do leczenia odwykowego. 

W 2020 roku w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Miasto 

dofinansowało działalność dwóch centrów integracji społecznej, prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe w kwocie 144 tys. zł: 

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

Społecznej, 

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

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

Centrum integracji Społecznej jest miejscem będącym jednym z pierwszych etapów 

na drodze do aktywizacji osób wykluczonych ze społecznej i zawodowej aktywności. 

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

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

bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni. 

 

Działania sfinansowane ze środków „kapslowych” (w ramach środków WSS) 

Lp. Rodzaj działań środki z budżetu Miasta 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

1. Działalność centrów integracji społecznej 288.000,00 zł 

2. Programy terapeutyczne realizowane przez 

ośrodki terapeutyczne 

50.000,00 zł 

3. Programy profilaktyczne realizowane przez 

organizacje pozarządowe 

148.210,00 zł 
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4. Spektakle profilaktyczne dla młodzieży 80.000,00 zł 

5. Diagnoza problemów społecznych dla miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego 

20.000,00 zł 

6. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

112.643,80 zł 

RAZEM: 698.853,80 zł 

 

Przeciwdziałanie narkomanii 

1. Programy terapeutyczne realizowane przez 

ośrodki terapeutyczne 

50.000,00 zł 

2. Programy profilaktyczne realizowane przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty 

144.935,45 

3. Diagnoza problemów społecznych dla miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego 

20.000,00 zł 

RAZEM: 214.935,45 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 

Środowiskowe domy pomocy społecznej 

W Gorzowie funkcjonują trzy Środowiskowe Domy Samopomocy, zwane inaczej 

ośrodkami wsparcia. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i 

niepełnosprawnych intelektualnie. Zabezpieczają miejsce pobytu dla 107 uczestników. 

Prowadzone na zlecenie Miasta przez Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – 

Wolontariat Gorzowski” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną. Na prowadzenie ŚDS Miasto w 2020 r. przekazało 

środki w wysokości 2 mln zł. 

 

Mieszkania chronione 

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

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

usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności 

osobie z zaburzeniami psychicznymi, może być przyznany pobyt w mieszkaniu 

chronionym. W 2020 r. na prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 12 osób Miasto 

udzieliło wsparcia finansowego w wysokości 60 tys. zł. 

 

Opieka całodobowa dla osób niepełnosprawnych 

Miasto w 2019 r. ogłosiło konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, 

polegającego na działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które 

utraciły całkowite wsparcie rodziców. Środki finansowe przekazane przez Miasto na 

realizację w 2020 r. zadania pn. „Nasz dom naszą siłą” polegającego na udzieleniu 

całodobowego wsparcia dla 9 niepełnosprawnych osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji wyniosły 108 tys. zł. 
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Nowe programy  

W 2020 roku Miasto realizowało po raz pierwszy nowy program rządowy skierowanych 

do osób niepełnosprawnych ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach 

pozyskanych w 2019 r. środków finansowych. Realizacja Programu rozpoczęła się w 

styczniu 2020 roku. Program zapewniał osobom niepełnosprawnym w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowanie w życiu społecznym.  

Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia 

przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Usługi 

świadczone były nieodpłatnie i były realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 

— 22:00. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosił nie 

więcej niż 30 godzin miesięcznie. Zadanie pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” realizowane 

było od 20 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przez Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie 

– Wolontariat Gorzowski”. Z usług asystenta skorzystały łącznie 133 osoby 

niepełnosprawne, zrealizowano ponad 28 tys. godzin asystenckich. Na zadanie 

przekazano dotację w wysokości 858 tys. zł. 

 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- Warsztaty Terapii Zajęciowej 

W 2020 r. ma terenie miasta funkcjonowały dwa warsztaty: prowadzony przez 

Fundację „Złota Jesień” dla 50 osób oraz dla 45 osób prowadzony przez 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Warsztaty 

Terapii Zajęciowej to placówki, które dają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do 

pojęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. W 2020 r. Miasto 

przekazało dotację na działalność WTZ w wysokości 216 tys. zł. 

 

Transport osób niepełnosprawnych 

Od 2013 roku osoby niepełnosprawne, również poruszające się za pomocą wózków 

inwalidzkich, mogą korzystać z usług Busa Taxi oferującego transport specjalnie 

przystosowanymi samochodami. Środki finansowe przeznaczone na zorganizowanie i 

wykonanie usług przewozowych w 2020 r. wyniosły 305 tys. zł. 

 

Inwestycje i remonty w placówkach pomocy społecznej 

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe  

w placówkach pomocy społecznej: 

1) budowa szybu windowego i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy 

ul. Armii Polskiej 38; łączny koszt robót wyniósł 114 tys. zł; 

2) remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Walczaka 1. W ramach 

otrzymanej przez Miasto dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 

300 tys. zł przeprowadzono w ośrodku prace remontowe polegające na wykonaniu 

instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej oraz modernizacji klatki schodowej i piwnic. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 306 tys. zł. 
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POMOC SPOŁECZNA 

 

Domy Pomocy Społecznej i inne formy opieki 

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2020 roku funkcjonowały następujące 

placówki pomocy społecznej: 

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

przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych  

oraz kombatantów; sprawował opiekę nad 236 osobami w 5 oddziałach mieszkalnych. 

2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 – z siedzibą przy ul. Walczaka 42; przeznaczony  

dla osób z chorobą Alzheimera, chorych psychicznie, niepełnosprawnych ruchowo 

oraz dla osób z problemem alkoholowym; sprawował opiekę nad 89 osobami. 

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

Ośrodka jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom 

znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. 

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

ul. Okrzei 39; w zakresie interwencyjnym zapewnia: schronienie na okres  

do 3 miesięcy, udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia. 

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

wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego; zapewnia całodobową opiekę 30 

wychowankom.  

6) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 

44; celem działania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz jednostek 

wspierających rodzinę.  

7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 - typu socjalizacyjnego, z ilością 14 

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

opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – typu socjalizacyjnego,  

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

dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – typu socjalizacyjnego, z ilością 14 

miejsc, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 42b; placówka zapewnia dziecku 

całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

Podstawowymi jednostkami chorobowymi wśród mieszkańców DPS-ów są choroby 

psychiczne, w szczególności: 

- organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; 

- zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania spowodowane użyciem 

alkoholu; 

- schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenia 

- choroba Alzhrimera i typu Alzheimera 

- upośledzenie umysłowe. 

Oprócz podstawowej jednostki chorobowej występują u mieszkańców jeszcze choroby 

współistniejące. 
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Wsparcie rodziny 

 

Gorzowska Karta Dużej Rodziny 

Znaczącym działaniem wspierającym rodziny jest program „Gorzowska Karta Dużej 

Rodziny”- adresowany do rodzin wielodzietnych. Funkcjonuje w naszym mieście od 

stycznia 2014 roku. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przyznano 469 Kart, co dało 

łącznie 7135 wydanych Kart od początku aktywności Programu. 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla 

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

KDR mają sposobność tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej, czy rekreacyjnej. W roku 2020 wydano 933 Karty 

w  formie tradycyjnej i 578 w formie elektronicznej. 

 

Kolejnym ważnym elementem systemu wsparcia rodziny jest instytucjonalna opieka 

nad dzieckiem. Na terenie miasta w 2020 r. realizowana była przez cztery placówki, 

zapewniające łącznie 72 miejsca całodobowej opieki nad dzieckiem. 

 

Placówki Wsparcia Dziennego 

Na terenie Miasta funkcjonuje 15 placówek wsparcia dziennego. W roku 2020, 

działalność 10 świetlic dofinansowana była z budżetu Miasta, w ramach udzielonych 

dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.  

Rodzaj (forma) oraz liczba placówek wsparcia dziennego w 2020 r.: 

− prowadzone w formie opiekuńczej: 8; 

− prowadzone w formie specjalistycznej: 4;  

− prowadzone w formie opiekuńczo-specjalistycznej: 3. 

 

W 2020 r. z zajęć prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego skorzystało ok. 

355 dzieci. Z uwagi na epidemię koronawirusa decyzją rządu w okresie  

od marca do maja i od listopada do grudnia zajęcia w świetlicach prowadzone były 

wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Łączna 

wysokość środków jakie Miasto przekazało na ten cel w 2020 r. wyniosła 398 tys. zł. 

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

W 2020 r. Miasto Gorzów zapewniało 434 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w 4 żłobkach miejskich. Ponadto działało 10  żłobków niepublicznych z 210 miejscami, 

6 klubów dziecięcych ze 151 miejscami oraz 2 dziennych opiekunów z 9 miejscami. 

Łącznie w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 r. funkcjonowały 804 miejsca 

zapewniające opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.  

 

Rekrutacja w żłobkach miejskich 

W żłobkach miejskich rekrutacja odbywa się raz w roku. Rodzice bądź opiekunowie 

prawni, chcąc zapisać dziecko do placówki, składają elektroniczny wniosek  

do wybranego żłobka do 30 kwietnia każdego roku. Do 7 lipca 2020 r. trwała 

weryfikacja kart zgłoszenia, następnie do 15 lipca 2020 r.  wywieszane były w żłobku 
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listy informujące o dzieciach przyjętych na nowy rok szkolny, dzieciach nieprzyjętych 

oraz wnioskach odrzuconych z przyczyn formalnych. Do 31 lipca 2020 r. odbywało się 

zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z 

rodzicami/opiekunami prawnymi. Niepodpisanie umowy w terminie oznacza 

rezygnację z uczęszczania dziecka do żłobka i skutkuje skreśleniem z listy dzieci 

przyjętych. 

 

Wyniki rekrutacji do żłobków miejskich na terenie miasta na rok szkolny 

2020-2021 

Nazwa 

placówki 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

dzieci 

przyjętych 

Liczba dzieci 

nieprzyjętych, 

które 

automatycznie są 

wpisane  

na listę rezerwową. 

Liczba 

wniosków 

odrzuconych  

z przyczyn 

formalnych 

(niezamieszkiwa

nie w Gorzowie 

Wielkopolskim) 

Żłobek 

Miejski nr 1 

114 53 61 0 

Żłobek 

Miejski nr 2 

121 59 62 1 

Żłobek 

Miejski nr 3 

107 59 45 3 

Żłobek 

Miejski nr 4 

140 70 70 0 

RAZEM 482 241 238 4 

 

Liczba dzieci przyjętych w naborze do żłobków miejskich na rok szkolny 2020/2021,  

z uwzględnieniem roku urodzenia, przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

 

 Liczba dzieci przyjętych do żłobków miejskich wg rocznika 

Nazwa 

placówki 

Urodzeni 

01.01.-31.12. 

2018 

Urodzeni 

01.01.-31.12. 

2019 

Urodzeni 

01.01.-31.04. 

2020 

Żłobek  

Miejski nr 1 

18 33 2 

Żłobek  

Miejski nr 2 

13 40 6 

Żłobek  

Miejski nr 3 

51 7 1 

Żłobek  

Miejski nr 4 

17 48 5 

Razem 99 128 14 

 

Łącznie przyjęto 241 dzieci. 
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Inwestycje w żłobkach 

1) W Żłobku Miejskim nr 2 przeprowadzono prace remontowe w celu zwiększenia 

powierzchni. Ostateczny koszt wykonania prac adaptacyjnych wyniósł 298 tys. zł. Z 

tego pozyskane środki z Programu Maluch + 2020 stanowiły kwotę 239 tys. zł, a środki 

finansowe z budżetu gminy – 59 tys. zł. 

2) W Żłobku Miejskim nr 3 także wykonano prace remontowe łazienek, szatni, sypialni. 

 

W 2020 roku pozyskano środki finansowe z Programu Maluch + 2020 na utrzymanie 

miejsc w wysokości: 

Żłobek Miejski nr 1 – 43 tys. zł, na utrzymanie 24 miejsc (135,00 zł miesięcznie  

na jedno dziecko) 

Żłobek Miejski nr 2 – 30 tys. zł, na utrzymanie 19 miejsc (135,00 zł miesięcznie  

na jedno dziecko) 

Żłobek Miejski nr 3 – 54 tys. zł, na utrzymanie 20 miejsc (135,00 zł miesięcznie  

na jedno dziecko) 

Żłobek Miejski nr 4 – 162 tys. zł, na utrzymanie 100 miejsc (135,00 zł miesięcznie na 

jedno dziecko). 

 

Placówki niepubliczne świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

W mieście działa 10 żłobków niepublicznych, 6 klubów dziecięcych oraz 2 dziennych 

opiekunów. 

 

Rekrutacja w placówkach niepublicznych 

Prywatne placówki opieki nad dziećmi do lat 3 rekrutację prowadzą w formie ciągłej, 

dzieci zapisywane mogą być do tych placówek przez cały rok. 

 

Dofinansowanie żłobków niepublicznych  

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji, w 2020 roku podpisano 12 umów z 10 niepublicznymi żłobkami  

na dofinansowanie opieki dla maksymalnie 183 dzieci. Przekazana kwota dotacji  

w 2020 roku wyniosła 312 tys. zł. Z dofinansowania skorzystało 153 dzieci.  

 

Nadzór nad żłobkami 

Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta. W związku z 

powyższym corocznie przeprowadzane są kontrole w placówkach figurujących w 

Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych z terenu miasta. W 2020 roku zostały 

przeprowadzone 22 kontrole, w tym skontrolowano: 

− żłobki miejskie – 4 kontrole; 

− żłobki niepubliczne – 10 kontroli; 

− kluby dziecięce – 6 kontroli; 

− dzienni opiekunowie – 2 kontrole.  

 

Poza planem nadzoru dokonywane są czynności kontrolne w przypadku powzięcia 

informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu placówki. W 2020 



 19 

roku została przeprowadzona jedna kontrola nieplanowana w niepublicznym klubie 

dziecięcym, dotycząca warunków i sprawowanej opieki nad dziećmi. 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wydaje opinię o spełnieniu wymagań 

lokalowych i sanitarnych. W 2020 r. została wydana 1 pozytywna opinia dla:  

− Klubu dziecięcego „Kraina Cudów” przy ul. Generała Tadeusza Bora-

Komorowskiego 41/1.  

Prezydent wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. W 2020 r. zaświadczenie uzyskały 3 niepubliczne żłobki 

oraz 1 klub dziecięcy z terenu miasta. 

 

Dzieci w wieku do lat 3  

Na terenie miasta zameldowanych jest 2 298 dzieci, urodzonych w okresie od 1 

stycznia 2018 roku do 13 kwietnia 2020 roku.  

Z tej grupy do żłobków miejskich uczęszczało 434 dzieci,  

- do niepublicznych żłobków zapisanych było 153 dzieci,  

- do klubów dziecięcych zapisanych było 143 dzieci, 

- pod opieką dziennych opiekunów przebywało 9 dzieci. 

 

Podsumowanie dla 2020 r.: 

 - 32,1 % dzieci z terenu miasta było objętych opieką w placówkach opieki nad dziećmi 

do lat 3; 

- w 2020 roku Prezydent wydał 1 opinię lokalowo-sanitarną dla klubu dziecięcego, co  

daje możliwość jego uruchomienia; 

 - zostały otwarte na terenie miasta 3 niepubliczne żłobki, dające 66 nowych miejsc 

opieki nad dziećmi oraz 1 klub dziecięcy z 30 miejscami. Łącznie na terenie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego zwiększyła się liczba miejsc dla najmłodszych mieszkańców 

w niepublicznych placówkach, o 96 miejsc; 

 - adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 zwiększyła o 12 

liczbę miejsc w jednostce; 

 - w mieście przybywa miejsc, w których rodzicie dzieci do lat 3 mogą znaleźć opiekę 

dla swych dzieci. W 2020 roku  dysponowano w żłobkach miejskich 434 miejscami, w 

niepublicznych żłobkach 210 miejscami, w klubach dziecięcych 151 miejscami oraz u 

opiekunów dziennych 9 miejscami. Łącznie w 2020 r. funkcjonowały 804 miejsca 

zapewniające opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; w 2020 r. do żłobków miejskich 

oraz niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uczęszczało 739 

dzieci. 

 

Wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej (bank żywności) 

W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie związane z prowadzeniem banku 

żywności na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, zostało zlecone organizacji 

pozarządowej. Od maja do grudnia potrzebującym przekazano łącznie 308 ton 

żywności, natomiast wparcia udzielono 5 000 najuboższym mieszkańcom miasta. 

Dotacja jaką otrzymała organizacja – Bank Żywności w roku 2020 wyniosła 27 tys. zł. 
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Pomoc osobom ciężko chorym poprzez dofinansowanie zadania udzielania 

pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki 

Zadanie publiczne zostało zlecone Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Kamila, które 

realizowało ten projekt w okresie od maja do grudnia. Zakres świadczeń realizowany 

był przez organizację całodobowo w ramach Hospicjum Stacjonarnego w Gorzowie 

Wlkp., Hospicjum Domowego i Hospicjum Domowego dla Dzieci. Opieki i pomocy 

udzielono łącznie 213 osobom. Miasto na ten cel przekazało dotację w wysokości 160 

tys. zł. 

 

Wsparcie osób starszych: 

W 2020 roku, Miasto Gorzów podejmowało następujące inicjatywy na rzecz aktywizacji 

i wsparcia osób starszych: 

 

1. Gorzowska Karta Seniora 

Od kwietnia 2017 funkcjonuje Program Gorzowska Karta Seniora. Przysługuje ona 

seniorowi, który ukończył 60 lat i jest mieszkańcem Gorzowa. Złożono już 15.573 

wniosków o przyznanie Karty Seniora (stan na grudzień 2020). Miasto podpisało 

80 porozumień z Partnerami, w tym 4 w roku 2020. Posiadacze Karty Seniora mogą 

korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez lokalne 

instytucje oraz firmy. W 2020 roku wydano 886 Kart. 

 

2. Koperta Życia  

Akcja została zainicjowana w 2018 r. przez Gorzowską Radę Seniorów we współpracy 

z Wydz. Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Wielospecjalistycznym Szpitalem 

Wojewódzkim. Skierowana jest w szczególności do osób starszych i samotnych, 

rozdawana jest bezpłatnie (Urząd Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub Wydział Spraw 

Społecznych, w szpitalu oraz na imprezach dla seniorów. Akcja polega na 

umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o 

stanie zdrowia danej osoby, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do 

najbliższych. Miasto zleciło łącznie wydruk 4.000 zestawów kopert – koszt prawie 6 

tys. zł. W 2020 roku rozdano ok. 580 sztuk. 

 

3. Szkolenia dla Seniorów 65+ 

W 2020 r. zakończony został cykl szkoleń i animacji w zakresie podniesienia  

kompetencji cyfrowych dla seniorów, w ramach których utworzono 3 grupy 

szkoleniowe po 11 osób każda. Z uwagi na epidemię koronawirusa zajęcia animacyjne 

zostały przeprowadzone we wrześniu 2020 r. 

 

4. Karta Bezpieczeństwa Seniora  

W listopadzie przygotowano 10.000 sztuk Kart Bezpieczeństwa Seniora (tzw. Kart 

ICE) – koszt  ponad 2 tys. zł. KBS to karta rozmiaru dowodu osobistego, noszona  

w portfelu czy torebce, zawiera podstawowe dane o posiadaczu, grupa krwi, choroby 

przewlekłe, alergie, uczulenia oraz telefony kontaktowe. W 2020 roku wydano ok. 2800 

kart. 
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5. Program Złota Rączka dla Seniora 

Realizację programu „Złota Rączka dla Seniora” zlecono w ramach otwartego 

konkursu ofert. Zadanie polegało na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy gorzowskim 

seniorom w drobnych, domowych naprawach. W 2020 r. zakres pomocy obejmował 

drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy 

lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. 

Naprawy wykonywane były wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę 

ubiegającą się o pomoc. Uprawnieni do skorzystania z pomocy byli mieszkańcy 

Gorzowa powyżej 60 roku życia, nieaktywni zawodowo, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych. W roku 2020, po raz drugi, 

realizatorem programu była Fundacja „Pozytywka”, która otrzymała na powyższy cel 

dotację z Miasta w wysokości 60 tys. zł. 

 

6. Program „Serce dla Seniora” 

W sierpniu 2020 r., w ramach tzw. „małego grantu”, Miasto udzieliło wsparcia 

gorzowskiemu Stowarzyszeniu Równi Wobec Prawa, które otrzymaną dotację 

przeznaczyło na zadanie pn. „Serce dla Seniora”. Celem zadania było udzielenie 

pomocy osobom starszym w okresie epidemii koronawirusa oraz złagodzenie i 

przezwyciężanie sytuacji trudnych wynikających ze skutków pandemii. Organizacja 

otrzymała dotację w wysokości 5 tys. zł. 

 

7. III Gorzowski Tydzień Seniora 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i regionie zorganizowano III Gorzowski 

Tydzień Seniora w zupełnie innej odsłonie niż w latach poprzednich. Konkurs, 

prezentacja filmów zespołów seniorskich, dwa spektakle w teatrze, zwiedzanie 

Muzeum Lubuskiego, to działania, jakie Miasto zaproponowało seniorom z okazji 

obchodów Tygodnia Seniora w 2020 roku. 

 

8. Klub Senior+ 

Miasto w 2018 pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w wysokości 150 tys. zł na utworzenie Klubu Senior+. W 2020 r., placówka 

prowadzona była przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w ramach zadania 

zleconego. Klub Senior+ liczy 15 uczestników – seniorów powyżej 60 roku życia, 

nieaktywnych zawodowo, siedzibą Klubu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna przy ul. Sikorskiego 107. W Klubie prowadzone były zajęcia edukacyjne, 

kulturalno-oświatowe, z aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizacji 

społecznej tj. integracja międzypokoleniowa, wolontariat. W okresie zawieszenia 

stacjonarnej działalności klubu organizowano kilkuosobowe spotkania na terenie 

otwartym (np. w parku). W 2020 r. Miasto pozyskało dotację na prowadzenie klubu z 

rządowego programu w wysokości 26 tys. zł. Środki finansowe przekazane organizacji 

pozarządowej na prowadzenie klubu wraz z otrzymaną dotacją, wyniosły łącznie 67 

tys. zł. 

 

9. Domy Dziennego Pobytu 

W Gorzowie Wielkopolskim w 2020 r. funkcjonowały dwa Domy Dziennego Pobytu: 
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1) pierwszy prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa  

przy ul. Brackiej 7 w ramach zadania zleconego przez Miasto; dom przeznaczony 

jest dla 15 seniorów. 

Do podstawowych zadań Domu należy organizacja czasu seniorom, dzięki codziennej 

gimnastyce, prelekcjom z zaproszonymi gośćmi (np. lekarz, prawnik, kosmetyczka), 

wyjściom do instytucji kultury i rekreacji (np. grota solna, kino), warsztatom 

manualnym, spotkaniom z innymi grupami działającymi w naszym mieście. W czasie 

zamknięcia DDP z uwagi na epidemię koronawirusa, Stowarzyszenie oferowało 

alternatywne formy wsparcia i świadczenia swoich usług. Ponadto wszystkim 

podopiecznym Domu Dziennego Pobytu dostarczane były posiłki do domów. W 2020 

r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem domu, Miasto  przekazało 

dotację w wysokości 147 tys. zł. 

2) drugi mieści się przy ul. Hejmanowskiej 5 (35 miejsc) i współpracuje w zakresie 

opieki socjalno-medycznej oraz organizacji czasu wolnego z Domem Seniora, 

utworzonym w celu zapewnienia właściwych warunków mieszkaniowych osobom 

samotnym w wieku podeszłym, nieposiadającym opieki bliskich (39 samodzielnych 

lokali mieszkalnych). 

Poprzez organizowanie zajęć w ośrodkach wsparcia Miasto stwarza osobom starszym 

warunki do aktywności sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej. 

 

10. Gorzowska Rada Seniorów 

W 2020 roku Rada Seniorów spotkała się na 1 posiedzeniu w dniu 11 lutego 2020 r. 

W związku z wprowadzeniem w marcu 2020 r. ogólnopolskich obostrzeń wynikających 

z ogłoszenia stanu  epidemii /COVID-19/ posiedzenia Rady zostały zawieszone. W 

tym czasie jej członkowie podejmowali różne inicjatywy i realizowali zadania, w 

większości dotyczące zaistniałej sytuacji, szczególnie trudnej dla osób  

w wieku senioralnym, kontaktując się i uzgadniając swoje inicjatywy drogą telefoniczną 

lub mailową. Do działań, które podejmowała Rada w 2020 r. należą m.in.: 

1) Przekazanie paczek złożonych z artykułów higienicznych i spożywczych, 

zakupionych  z własnych środków finansowych członków Rady oraz pozyskanych 

od sieci handlowej, dla pacjentów i personelu oddziału zakaźnego Szpitala 

Wojewódzkiego. 

2) Podejmowanie różnorodnych działań pomocowych dla seniorów przez członków 

Rady w ich środowiskach. 

3) Rozpowszechnianie informatora „InfoSenior” stanowiącego kompendium wiedzy 

dla gorzowskich seniorów. 

4) Przekazywanie seniorom bezpłatnych pakietów „Koperty Życia” oraz Kart ICE 

(Karta Bezpieczeństwa Seniora). 

5) Bieżąca współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych m.in. przy redagowaniu 

publikacji zawierających ważne informacje dotyczące możliwości wsparcia i 

różnych form pomocy dla seniorów. 

6) Udział w telekonferencji w dniu 29 listopada 2020 r. zorganizowanej przez 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu 

„Świadomie bez przemocy”. 
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Wsparcie cudzoziemców . 

W 2020 r. Prezydent Miasta ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego  

z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Otwarty konkurs ofert 

wygrało Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”, które w okresie od czerwca 

do grudnia prowadziło na terenie miasta Punkt Informacyjny dla cudzoziemców pn. 

InfoCud. Działalność Punktu InfoCud pozwoliła m.in. na: 

− udzielenie pomocy 502 klientom korzystającym z Punktu informacyjnego; 

− organizację 13 imprez kulturalnych; 

− udział w 2 Targach Pracy z ofertami pracy dla obcokrajowców; 

− organizację 2 spotkań z pracodawcami; 

− odbycie 18 spotkań o tematyce aktywności obywatelskiej; 

− udzielenie 55 godzin nauki języka polskiego dla obcokrajowców. 

Na ten cel Miasto przeznaczyło 18 tys. zł.  

 

Liczba osób bezdomnych w noclegowniach. 

Wydział Spraw Społecznych zabezpiecza miejsca noclegowe dla bezdomnych kobiet 

i mężczyzn, poprzez zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, w formie otwartych 

konkursów ofert. 

Obecnie zawarte są umowy z następującymi podmiotami: 

1. Koło Gorzowskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta (52 miejsca dla mężczyzn). 

2. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna (15 miejsc dla kobiet). 

 

Lp. Placówka Liczba miejsc Liczba osób, które 

skorzystały z pomocy 

 

1. Noclegowania dla mężczyzn 

prowadzona przez Koło 

Gorzowskie Towarzystwa  

im. św. Brata Alberta 

52 149 

2. Ogrzewalnia prowadzona przez 

Koło Gorzowskie Towarzystwa 

im. św. Brata Alberta 

10 41 

3. Mieszkania treningowe 

prowadzone przez Koło 

Gorzowskie Towarzystwa  

im. św. Brata Alberta 

9 22 

4. Schronisko prowadzone przez 

Stowarzyszenie im. Brata 

Krystyna w Gorzowie 

Wielkopolskim 

45 

(w tym 15 miejsc  

dla kobiet) 

131 

 

 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi 

Zasady współpracy zostały szczegółowo określone uchwałą Rady Miasta w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020. 
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Wnioski o dotacje (w ramach zadań WSS) 

 

Lp. Rodzaj zadania Liczba złożonych 

wniosków 

przez organizacje 

pozarządowe 

Liczba  

udzielonych 

dotacji 

1. Pomoc społeczna 16 

 

7 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom 55 37 

 

3. Działania z zakresu działalności  

na rzecz osób w wieku emerytalnym 

4 2 

4. Działania z zakresu działalności  

na rzecz integracji cudzoziemców  

4 1 

5. Nieodpłatna pomoc prawna  

i poradnictwo obywatelskie 

4 1 

6. Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

3 1 

 

Mieszkalnictwo socjalne i komunalne 

Zasób mieszkaniowy gminy – Miasta Gorzowa Wielkopolskiego obejmuje  

na dzień 31.12.2020r. 5.541 lokali komunalnych, w tym 603 lokale o czynszu 

socjalnym. Na lokale komunalne i o czynszu socjalnym oczekiwało ogółem 1045 

rodzin, z tytułu: 

− oczekiwania na liście osób zakwalifikowanych do przydziału lokali  

na czas nieoznaczony, zaopiniowanej przez Społeczną Komisję  

Mieszkaniową            157 

− oczekiwania na liście osób zakwalifikowanych do przydziału lokali  

w ramach najmu socjalnego, zaopiniowanej przez Społeczną  

Komisję Mieszkaniową          111 

− oczekiwania na przydział lokali zamiennych z tytułu rozbiórki, złego stanu  

technicznego budynku          15 

− posiadania prawa do najmu socjalnego na mocy prawomocnego  

orzeczenia sądowego w przedmiocie eksmisji      716 

− oczekiwania na zamianę zajmowanego lokalu z urzędu       46 

Z powyższych danych wynika, że na lokal o czynszu socjalnym oczekiwało 827 

wnioskodawców, natomiast na lokal komunalny na czas nieoznaczony 218 

wnioskodawców. 

W 2020 roku w wyniku ruchu ludności, tj. po zgonie i opuszczeniu lokalu odzyskano 

128 wolnych lokali mieszkalnych,  z których 5 posiadało powierzchnię przekraczającą 

80m². 

 

Podział lokali wg sposobu odzyskania: 

Lp. Tytuł odzyskania lokali Liczba lokali 

1 zgon najemcy 62 

2 opuszczenie lokalu przez najemcę 35 
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3 wykonanie remontu lokalu (BZM) 8 

4 umieszczenie najemcy w DPS 8 

5 przejęcie komisyjne lokalu 4 

6 lokale odzyskane - zamiana z urzędu 1 

7 realizacja wyroków eksmisyjnych 5 

8 przekazany w ramach programu oddłużeniowego 1 

9 odzyskany w wyniku pożaru 2 

10 zakupione przez Miasto 2 

Ogółem 128 

 

Na dzień 31.12.2020r. w dyspozycji Urzędu Miasta pozostaje 490 

niezagospodarowanych lokali mieszkalnych, które przed zasiedleniem wymagają 

wykonania w nich prac remontowych, w tym: 

− 233 lokale o standardzie socjalnym, 

− 237 lokali o standardzie komunalnym, 

− 1 pomieszczenie tymczasowe, 

− 7 lokali o powierzchni przekraczającej 80m2. 

Należy zauważyć, że 47,55% wolnych lokali stanowią lokale o standardzie socjalnym, 

tj. o najniższym wyposażeniu, często posiadające pomieszczenie wc poza lokalem lub 

poza budynkiem, ogrzewane piecami kaflowymi lub posiadające wspólne 

pomieszczenia z innym lokalem, np. przedpokój.  

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyremontował 26 lokali  

w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na remont lokali komunalnych, 

socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.  

W 2020 roku wydanych zostało 97 skierowań do zawarcia umów najmu lokali 

komunalnych, w tym: 

− z list przydziału opracowanych z udziałem SKM: 

− na czas nieoznaczony     4 

− o czynszu socjalnym     4  

− z tytułu wyroków sądowych orzekających o eksmisji  28 

− z tytułu wykonania remontu lokalu we własnym zakresie 40  

− z tytułu zamiany z urzędu     2 

− z tytułu rozbiórki budynku     4 

− z tytułu licytacji na wysokość stawki czynszu  5 

− z tytułu zamiany przez Biuro Zamiany Mieszkań  6 

− przeznaczone na mieszkania chronione   4 

                       ______________________ 

Razem:       97          

 

Narzędzia umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego lokatorom zasobu 

komunalnego. 

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

powiadamia lokatorów o stanie zadłużenia i wzywa do uregulowania należności. 

Informuje  o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego, rozkłada zaległości na 

raty celem ułatwienia spłaty zadłużenia. 
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Funkcjonuje Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych oraz Program Oddłużeniowy, 

jako programy skierowane do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych. 

W 2020 roku do programu restrukturyzacji swojego zadłużenia przystąpiło 119 

dłużników. Niestety, część z nich nie spełniła zawartej ugody i doszło do jej 

rozwiązania. W 2020 roku rozwiązanych zostało 14 ugód, które obejmowały wartość 

zadłużenia w wysokości 137 tys. zł. 

Wartość zadłużenia objęta ugodami obowiązującymi stanowi kwotę ponad 1,2 mln zł. 

Do końca 2020 roku restrukturyzacją zadłużenia zakończyło się  

16 ugód na kwotę zadłużenia 99 tys. zł, z czego umorzona zaległość stanowi 69 tys. 

zł, a spłacona 29 tys. zł. Koszty dochodzenia tych należności również podlegały spłacie 

w kwocie 6,9 tys. zł.  

Obok Programu oddłużeniowego, mieszkańcy korzystają także z innych form spłaty 

swojej zaległości, m.in. rozłożenia zaległości na raty, bądź odpracowania.  

W 2020  roku rozłożona została zaległość dla 260 gospodarstw domowych w kwocie 

2,1 mln zł. Natomiast w ramach programu realizacji świadczeń wzajemnych 

zrealizowanych zostało 195 godzin i odpracowano zaległość w wysokości 88 tys. zł. 

 

Działania powiązane z COVID-19 

 

Wsparcie seniorów w dobie pandemii 

Okres pandemii koronowirusa postawił przed wszystkimi nowe wyzwania, szczególnie 

Samorządom, które zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 

swoich miast/gmin/powiatów. Seniorom, jako grupie najbardziej narażonej na 

zachorowanie, jest najtrudniej, dlatego Miasto pomoc dla seniorów w tym czasie 

postawiło na pierwszym planie. Do skrzynek pocztowych na terenie Miasta trafiły ulotki 

informacyjne, by seniorzy mieli wiedzę zarówno o prowadzonych działaniach wsparcia, 

jak i o zachowaniach w okresie pandemii. 

 

1. Pomoc Harcerzy 

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, ZHR Obwód Gorzowski uruchomił 

akcję pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym zamieszkującym na terenie 

naszego miasta. Pomoc obejmowała m. in. robienie codziennych zakupów (żywność, 

leki) dostarczenie ich do domu, wyprowadzanie na spacer zwierząt domowych, 

otoczenie opieką współdomowników. 

 

2. Pomoc Ochotników ze Straży Pożarnej 

Załoga OSP w Siedlicach udzielała wsparcia seniorom oraz osobom, które zostały 

poddane kwarantannie domowej. Uruchomiony został dyżur telefoniczny, dzięki 

któremu ochotnicy z OSP na bieżąco docierali do Seniorów z zakupami. 

 

3. Paczki dla Seniorów 

Miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „Krąg”, 

w tym trudnym dla wszystkich czasie pomocą otoczyło seniorów, którzy zgłaszali 

zapotrzebowanie na posiłki. Przygotowywaniem posiłków zajęło się Stowarzyszenie, 

natomiast ich dystrybucją Stowarzyszenie wraz z pracownikami Urzędu Miasta.  

 

4. Program „Serce dla Seniora” 
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W sierpniu 2020 r., w ramach tzw. „małego grantu”, Miasto udzieliło wsparcia 

gorzowskiemu Stowarzyszeniu Równi Wobec Prawa, które otrzymaną dotację 

przeznaczyło na zadanie pn. „Serce dla Seniora”. Celem było udzielenie pomocy 

osobom starszym w okresie epidemii koronawirusa oraz złagodzenie i 

przezwyciężanie sytuacji trudnych wynikających ze skutków pandemii. Organizacja 

otrzymała na powyższy cel dotację w wysokości 5 tys. zł. 

 

5. Program Wspieraj Seniora: 

Program dofinansowany był ze środków budżetu państwa w wysokości 340 tys. zł (tj. 

80%) oraz z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w wysokości 85 tys. zł (tj. 20%). 

Razem całość zadania wyniosła: 426 tys. zł. Realizacja Programu odbyła się w okresie 

od października do grudnia. Seniorzy potrzebujący wsparcia zgłaszali się do programu 

za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii. Realizacja „Wspieraj Seniora” w Gorzowie 

odbyła się na dwa sposoby: 

1) część zadania zlecona została dwóm organizacjom pozarządowym, które 

świadczyły usługę wsparcia w postaci zrobienia zakupów i innych usług (m.in. 

wyprowadzenie psa, załatwienie spraw urzędowych); 

2) z uwagi na trudną sytuację lokalnej branży gastronomicznej oraz w związku  

z licznymi zgłoszeniami ze strony seniorów z prośbą o posiłki, Miasto podjęło 

współpracę z 8 restauracjami, które na postawie przekazanych przez pracowników 

Urzędu zgłoszeń świadczyły usługę przygotowania i dostarczenia posiłku. Ta forma 

wsparcia seniorów była bezpłatna i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze 

strony najstarszych mieszkańców Miasta. Finansowanie posiłku polegało na 

poniesieniu kosztów dostarczenia posiłku przez Miasto ze środków przekazanych 

z dotacji, natomiast samo przygotowanie posiłku przez wybrane restauracje 

finansowane było m.in. ze środków spółek miejskich.  

Z Programu „Wspieraj Seniora” nie mogły skorzystać osoby, które korzystały z usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgłoszenia osób do 

Programu na bieżąco weryfikowane były pod tym kątem przez pracowników GCPR. 

Wpłynęły łącznie 1.733 zgłoszenia. Osiem restauracji wydało seniorom łącznie 21.693 

obiady, natomiast z usługi dostarczenia zakupów i innych skorzystało 81 osób. 

 

Wsparcie przedsiębiorców 

Program Wsparcia Przedsiębiorców został przyjęty uchwałami Rady Miasta. Na 

realizację Programu przeznaczono łącznie 4,6 mln zł, w tym: 

- w ramach I edycji (Gorzowska Dycha) kwotę w wysokości 3,2 mln zł; 

- w ramach II edycji (Gorzowska Dycha Bis) kwotę w wysokości 1,3 mln zł. 

Celem Programu było wsparcie lokalnych przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy 

w okresie epidemii. Wsparcie polegało na przekazaniu bezzwrotnych środków 

finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia. 

 

1. Gorzowska Dycha 

Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 785 wniosków, z czego 712 wniosków o 

dofinansowanie zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 73 wnioski niespełniające 

warunków w ramach realizacji zadania, zostały rozpatrzone negatywnie. Zawarto 712 

umów z przedsiębiorcami, spośród których dwóch nie dotrzymało warunków umowy z 
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powodu: zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej  (1 przedsiębiorca), 

nieutrzymanie stanowiska pracy (1 przedsiębiorca).  

O refundację starało się 310 pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie 

umowy o pracę. 291 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 19 wniosków 

złożonych przez ww. przedsiębiorców zostało rozpatrzonych negatywnie z uwagi 

niespełnianie warunków w ramach realizacji zadania. Z warunków umowy w ramach 

Programu wywiązało się 290 Beneficjentów. Przedsiębiorca, który nie utrzymał 

stanowiska pracy dokonał zwrotu dofinansowania w wysokości 400,00 zł. Dla tej grupy 

przedsiębiorców wypłacono dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł.  

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą złożyli ogółem 

475 wniosków, w tym 421 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Tylko 1 

przedsiębiorca nie wywiązał się z umowy, zawieszając działalność gospodarczą i 

dokonał zwrotu dofinansowania w wysokości 400 zł. Dla tej grupy przedsiębiorców 

wypłacono dofinansowanie w wysokości 804 tys. zł.  

Program wsparł:  

- 291 przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę, co 

pozwoliło na utrzymanie 1.246 stanowisk pracy,  

- 420 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających 

pracowników.   

 

2. Gorzowska Dycha Bis 

Program był kierowany  do gorzowskich przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 

2020 r. prowadzili czynną działalność gospodarczą. Na realizację Programu został 

utworzony fundusz w wysokości 1.313.000,00 zł.   

Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 835 wniosków. 758 wniosków o 

dofinansowanie zostało rozpatrzonych pozytywnie, z czego dofinansowanie otrzymało 

429 przedsiębiorców. 77 wniosków nie spełniało warunków określonych w ramach 

realizacji zadania i zostało rozpatrzonych negatywnie. Zawarto 429 umów z 

przedsiębiorcami.  

O refundację starało się 237 pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie 

umowy o pracę. Pozytywnie zostały rozpatrzone 232 wnioski. Dofinansowanie 

otrzymało 120 pracodawców. Dla tej grupy przedsiębiorców wypłacono 

dofinansowanie w wysokości 694 tys. zł  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników 

złożyli ogółem 598 wniosków, w tym 526 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 

a dofinansowanie otrzymało 309 przedsiębiorców. Tej grupie przedsiębiorców 

wypłacono dofinansowanie w wysokości 618 tys. zł. 

Program wsparł:  

- 120 przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę,   co 

wspomogło utrzymanie 401 stanowisk pracy,  

- 309 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających 

pracowników.  

Wprowadzona „tarcza antykryzysowa” na terenie Gorzowa zamortyzowała i 

zmniejszyła negatywny wpływ epidemii COVID-19 na gospodarkę lokalną, a także 

bezpośrednio na mieszkańców naszego Miasta. Przede wszystkim zapobiegła 

drastycznemu wzrostowi bezrobocia oraz likwidacji miejsc pracy. 



 29 

 

Wsparcie Domów Pomocy Społecznej. 

Pozyskano środki w ramach następujących projektów: 

I. Projekt Egida realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

działanie na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Projekt 

wsparł Dom Pomocy Społecznej Nr 1 oraz Dom Pomocy Społecznej nr 2. 

1) Dom Pomocy Społecznej  nr 1 

W ramach przyznanego grantu wsparciem  objęto 172 pracowników oraz 211 

podopiecznych. Zakupiono środki ochrony osobistej (m.in. rękawice jednorazowe, 

maseczki jednorazowe, fartuchy foliowe, zarękawki foliowe). Izolatki wyposażono w 

łóżka i szafki przyłóżkowe, zakupiono sprzęt medyczny do izolatek. Ww. sprzęt 

pozwalał profesjonalnie zorganizować opiekę oraz dał szansę  na szybszą pomoc 

osobom zakażonym. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń w wysokości 155 tys. zł dla 

172 pracowników, motywując personel do wykonywania dodatkowych zadań w okresie 

wzmożonego wysiłku fizycznego i psychicznego. Na zakup środków ochrony osobistej 

oraz sprzętu przeznaczono 180.293,93 zł.  

 

2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim 

W ramach przyznanego grantu wsparciem objęto 54 pracowników oraz 88 

podopiecznych. Zakupiono środki ochrony osobistej, łóżka rehabilitacyjne oraz szafki 

przyłóżkowe, inny sprzęt do zapobiegania zakażeniom COVID-1. Wypłacono dodatki 

do wynagrodzeń w wysokości 37 tys. zł dla 29 pracowników, motywując personel do 

wykonywania dodatkowych czynności w czasie panującej pandemii. Na zakup 

środków ochrony osobistej przeznaczono 61 tys. zł.  

 

II. Projekt Społeczne Remedium  finansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja, Rozwój,  działanie na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia 

choroby COVID – 19. Projekt wsparł Dom Pomocy Społecznej Nr 1 oraz Dom Pomocy 

Społecznej nr 2. 

 

1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 

W ramach przyznanego grantu zakupiono środki ochrony osobistej dla 119 

pracowników, pościel jednorazową, która zalecana jest do stosowania w celu 

zahamowania transmisji patogenu SARS CoV 2. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń 

w wysokości 447 tys. zł dla 119 pracowników, motywując personel do wykonywania 

dodatkowych zadań. Wykonano we wrześniu 2020 r. testy genetyczne PCR na 

obecność wirusa Sars-coV2 124 pracownikom. Pozwoliły one na bieżącą ocenę 

sytuacji zdrowotnej pracowników. Zabezpieczono miejsca noclegowe i wyżywienie 

pracownikom bezpośrednio pracującym z mieszkańcami zakażonymi wirusem. 

Świetlicę DPS przeznaczono i dostosowano dla pracowników, aby zapewnić im 

warunki bytowe. Pracownicy korzystali z noclegów  na terenie DPS w okresie prawie 

dwóch tygodni października. Na zakup środków ochrony osobistej oraz na usługę 

wykonania testów genetycznych przeznaczono 215 tys. zł.  

 

2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim 

Zakupiono środki ochrony osobistej dla 54 pracowników. Wypłacono dodatki do 

wynagrodzeń wysokości 204 tys. zł dla 52 pracowników. Wykonano testy genetyczne 



 30 

PCR na obecność wirusa dla 54 pracowników. Na zakup testów i środków ochrony 

osobistej przeznaczono 332 tys. zł.  

 

III. Refundacja w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” NFZ. Program wsparł Dom Pomocy Społecznej Nr 1. 

W ramach grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń w wysokości 120 tys. zł dla 

personelu medycznego (pielęgniarek), które nie świadczyły pracy w innym podmiocie. 

Dla pielęgniarek zostały zakupione środki ochrony osobistej na kwotę 12 tys. zł. 

Wsparciem zostało objętych 18 pracowników. 

 

Wykaz placówek i osób korzystających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Liczba 
placówek 
prowadzo
nych 
przez 
gminę  

Liczba 
miejsc 

Liczba 
osób 
korzystaj
ących  

Liczba 
placówek 
prowadzo
nych 
przez inne 
podmioty 
na 
zlecenie 
gminy 

Liczba 
miejsc  

Liczba osób 
korzystających  

OŚRODKI 
WSPARCIA 

1 35 36 6 152 192 

 

0 0 0 1 15 32 

prowadzące 
miejsca 
całodobowe 
okresowego 
pobytu 
 

0 0 0 3 107 117 
ośr. wsparcia 
dla osób z 
zaburz. 
psych. 
 

0 0 0 3 107 117 środowiskowe 
domy 
samopomocy 

dzienne domy 
pomocy 

1 35 36 1 15 22 

schron. dla 
osób 
bezdomn. 

0 0 0 1 15 32 

kluby 
samopomocy 
(inne niż 
wymienione w 
wierszu 7)  

0 0 0 1 15 21 

noclegownie 0 0 0 2 52 149 
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ogrzewalnie 0 0 0 1 10 41 

mieszkania 
chronione 

0 0 0 4 13 12 

z tego (z 
wiersza 17): 

0 0 0 3 9 8 mieszkania 
chronione 
treningowe 

mieszkania 
chronione 
wspierane 

0 0 0 1 4 4 

powody przyznania pomocy społecznej   

    powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 1 1207 1682 

Sieroctwo 2 0 0 

Bezdomność 3 208 214 

potrzeba ochrony macierzyństwa 4 90 395 

w tym:  
5 47 241 

potrzeba ochrony wielodzietności 

Bezrobocie 6 521 916 

Niepełnosprawność 7 1176 1558 

długotrwała lub ciężka choroba 8 1411 1853 

bezradność w sprawach opiek.-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – ogółem 

9 233 668 

w tym: 
10 143 402 

rodziny niepełne 

rodziny wielodzietne 11 31 170 

przemoc w rodzinie 12 15 42 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

Alkoholizm 14 255 314 

Narkomania 15 28 37 

trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

16 49 69 

trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy (art. 7 pkt 11) 

17 1 5 

zdarzenie losowe 18 3 5 

sytuacja kryzysowa 19 44 88 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 



 32 

 

 Analiza osób objętych pomocą 

osoby korzystające z pomocy liczba osób 

Razem 2655 

długotrwale 1541 

krótkotrwale 1114 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

  

Świadczenia przyznane w 
ramach zadań zleconych i 
zadań własnych OGÓŁEM 
(bez względu na ich rodzaj, 
formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 

1 2655 2150 3545 

 

2 1890 1862 2919 
świadczenia pieniężne 

świadczenia niepieniężne 3 938 827 1237 

 

4 12 12 19 
świadczenia przyznane w 
ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

świadczenia przyznane w 
ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

5 2643 2138 3526 
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KULTURA 

 

I. Najważniejsze wydarzenia organizowane przez Wydział Kultury  

• Inauguracja Sezonu Kulturalnego  

2 października 2020 r. w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii 

Gorzowskiej odbyła się Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2020/2021, przygotowana 

we współpracy z miejską instytucją kultury – Filharmonią Gorzowską. Podczas gali 

wręczono Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Motyle, które decyzją Kapituły 

Nagrody oraz Prezydenta Miasta trafiły do Małgorzaty Szwajlik, pracownicy CEA - 

Filharmonii Gorzowskiej i Lecha Dominika, pracownika Muzeum Lubuskiego im. J. 

Dekerta. Wręczono także odznaki i odznaczenia państwowe, przyznane na wniosek 

Prezydenta Miasta. Z uwagi na funkcjonowanie instytucji kultury w rygorach 

epidemicznych uroczystość zrealizowano za pośrednictwem przekazu 

elektronicznego i wyemitowano w Telewizji Gorzów. 

• Dzień Pamięci i Pojednania   

30 stycznia 2020 roku, już po raz 25 obchodzono Dzień Pamięci i Pojednania. 

Wspólne uderzenie w dzwon było, jak co roku, punktem kulminacyjnym obchodów tego 

uroczystego dnia. W 2020 r. była rekordowa liczba gości!!! Miasto przygotowało szereg 

wydarzeń w związku z obchodami tego dnia:  

− spotkanie Gorzów / Landsberg, zachować pamięć - kształtować przyszłość, 25 

lat Dnia Pamięci i Pojednania; 

− jubileuszowa wystawa fotograficzna – 25 lat Dnia Pamięci i Pojednania, która 

przedstawiała najważniejsze momenty w historii obchodów tego szczególnego 

święta; 

− dwa wydawnictwa powstałe z okazji jubileuszu Dnia Pamięci i Pojednania; 

− koncert kameralny pt. „TAŃCE NIEOCZYWISTE” w Filharmonii Gorzowskiej.  

• „Dobry Wieczór Gorzów”  

W 2020 r. powstał nowy projekt pn. „ DOBRY WIECZÓR GORZÓW”. Był to cykl 

koncertów, spektakli plenerowych realizowany pierwszy raz na scenie, ustawionej na 

Starym Rynku, w sąsiedztwie katedry gorzowskiej. Przez lipiec i sierpień, w każdy 

weekendowy wieczór odbywały się tam wydarzenia skierowane do mieszkańców i 

turystów odwiedzających miasto. Głównym organizatorem cyklu było Miasto oraz 

MCK, Filharmonia, Teatr, Jazz Club Pod Filarami i OSiR. Ponad dwugodzinne 

spotkania w soboty i niedziele zostały bardzo wysoko ocenione przez mieszkańców 

miasta, dlatego cykl ten będzie kontynuowany w 2021 r.   

• Jubileusze 

Rok 2020 obfitował w jubileusze. Niestety, w wielu przypadkach ze względu na 

pandemię nie odbyły się zaplanowane uroczystości związane z ich obchodami. Był to 

rok, w którym 75 lat obchodziło Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta. 40 lecie działalności 

świętował Jazz Club „ Pod Filarami”, a także Galeria Biura Wystaw Artystycznych w 

MOS. Zespoły artystyczne Kontra Mini i Fart wytańczyły 25 i 20 lat. Zespół TERNO 

świętował natomiast 65 lat działalności, a jego założyciel Edward Dębicki obchodził 85 

urodziny. Także Prezes Związku Literatów O/Gorzów - Ireneusz Krzysztof Szmidt 

obchodził jubileusz 85 urodzin. 
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II. Działalność miejskich instytucji kultury 

• Miejskie Centrum Kultury 

− „Dobry wieczór Gorzów” – cykl koncertów i spektakli odbywających się 

na Starym Rynku podczas weekendów od lipca do sierpnia.  

Frekwencja: ok. 3.600 osób; koszt organizacji: 125 tys. zł; 

− Nocny Szlak Kulturalny – dwunasta edycja z powodu pandemii odbyła się 

wyjątkowo we wrześniu. Trzydzieści trzy punkty (miejsca) przygotowano 

wspólnie z instytucjami, stowarzyszeniami, muzykami, aktorami, 

niezależnymi artystami oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Frekwencja: ok. 

6.000 osób; koszt organizacji: 81 tys. zł; 

− Działalność online - Miejskie Centrum Kultury publikowało w 2020 r. ponad 

120 wydarzeń online. Kontynuowano w sieci ofertę programową taką jak 

wykłady: „Spotkania ze Sztuką”, „Antropologiczne widzenie świata”, 

spotkania autorskie „Multukulti”, cykle „Literackie wtorki”, „EKO środy”, „W 

kobiecym kręgu”, czy Pozytyvka´st – Live Stram”.  

 

• Miejski Ośrodek Sztuki 

− Wystawy – m.in.: ART. IN ACTION  - 11.01 - 22.02. - Uillinn, West Cork 

Arts Centre, Skibbereen, Irlandia: Irlandzka edycja wystawy dla 

najmłodszych widzów „Sztuka szuka i stuka”; NATALIA ŚLIZOWSKA - MY 

FASHION WORLD/ 24.01-8.03. Łącznie przygotowano 14 wystaw, które 

odwiedziło 3.343 osoby. Wystawy zwiedziło online łącznie 4.829 os. 

− Kino 60 krzeseł – W ramach działalności Kina 60 krzeseł odbyło się 457 

seansów, w których uczestniczyło 5.052 osoby. Zaprezentowane zostały 93 

tytuły filmowe. Seanse były emitowane również w ramach wydarzeń 

cyklicznych takich jak: 9 Festiwal Filmów Frapujących, Kino po zmroku, czy 

„Kino detektywów - na tropie zagadek” dedykowane najmłodszym widzom. 

− Edukacja artystyczna - zorganizowano 71 warsztatów artystycznych, 

które zgromadziły łącznie 1.586 osób, w ramach następujących cykli: 

WARSZTATY SZTUKI KARUZELA, MŁODZI ODKRYWCY SZTUKI, 

WAKACJOIMAGINACJE, WARSZTATY ZAKLINANIA DESZCZU, 

WARSZTATY PODPIERANIA CZYTELNICTWA, EKO-LAMPY PRINT 

DESIGN, ARTmazja-PODRÓŻ PRZEZ WYOBRAŹNIĘ, STRASZNE 

STWORY TAJEMNICZY ŚWIAT Z PAPIERU, ARTYSTYCZNE 

ZAWARCIE, TWÓRCZE CUDAKI, SZTUKowanki. 

 

• Jazz Club Pod Filaramii 

− Gorzów Jazz Celebrations (GJC) - W lutym zrealizowano klubową edycję 

Gorzów Jazz Celebrations z udziałem francuskiego zespołu akordeonisty 

Vincentego Peirani. Frekwencja: 100 osób; koszt organizacji: 12 tys. zł; 

− Koncerty klubowe – m.in.: we wrześniu odbył się dwudniowy festiwal pt. 

TYRMAND – SŁOWO & JAZZ, dofinansowany ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. W programie m.in. zaprezentowano DZIENNIK 

1954 - spektakl oparty na fragmentach Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda; 

− Mała Akademia Jazzu – spotkania z MAJ realizowano zgodnie 

z długoletnią praktyką w gorzowskich i podgorzowskich placówkach 

oświatowych. Od marcu zajęcia MAJ były realizowane w sieci on-line. Od 
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marca do maja zrealizowano 54 transmisje Małej Akademii Jazzu - on line. 

Obejrzało je, według licznika You Tube, ponad 5.000 widzów. 

 

• Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 

Koncerty symfoniczne zrealizowane w formule stacjonarnej: 

− Dawno temu nad Wełtawą / 28.02.2020 – koncert symfoniczny, podczas 

którego Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją Jacka 

Kraszewskiego wykonała wszystkie poematy symfoniczne czeskiego 

kompozytora Bedřicha Smetany; frekwencja: 250 osób; koszt organizacji:31 

tys. zł. 

− Pod mistrzowską batutą – Maestro Jerzy Maksymiuk / 23.10.2020 – koncert 

symfoniczny; frekwencja:140 osób; koszt organizacji: 29 tys. zł. 

Koncerty zrealizowane w formule plenerowej:  

− 6-7 czerwca 2020 r. – cykl mini-koncertów dla mieszkańców, zagranych na 

żywo w 10 punktach miasta. Projekt  zorganizowany został po 3-

miesięcznym lockdownie i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.  

− Pikniki Chopinowskie / lipiec – sierpień 2020 – cykl 5 recitali fortepianowych 

z udziałem młodych pianistów, realizowany na placu Sztuk (wydarzenie 

realizowane z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego); 

frekwencja: 600 osób; koszt organizacji: 15 tys. zł. 

Koncerty zrealizowane w formule on-line (streaming) – m.in.:  

− Projekt DO ZOBACZENIA / czerwiec 2020 – cykl wydarzeń koncertowych 

i działań edukacyjnych w ramach programu MKiDN Kultura w sieci. 

Oglądalność: 13.000 osób; Koszt organizacji: 98 tys. zł. 

 

• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta 

Działalność kulturalno - edukacyjna:  

− 24 stycznia 2020 r. otwarto wystawę prac plastycznych uczniów Zespołu 

Kształcenia Specjalnego nr 1, pt. „My dla Was… jak Jan Paweł  II”, którzy 

w ten sposób uczcili 100 rocznicę urodzin patrona szkoły. Wystawę 

zorganizowaną przez Ośrodek Integracji i Aktywności zorganizował 

obejrzało 236 osób, 

− KONKURS RECYTATORSKI - 27 lutego 2020 r. w Filii nr 10 zorganizowano 

XVII edycję „Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Regionalnej” poświęconą gorzowskiej poetce Józefie Pawłowskiej. 

− FERIE ZIMOWE - od 27 stycznia do 7 lutego w województwie lubuskim 

trwały ferie zimowe. Ogółem podczas ferii zimowych, w zorganizowanych 

84 zajęciach udział wzięło 1.196 młodych czytelników. 

− DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI - spośród 30 funkcjonujących ogółem 

dyskusyjnych klubów książki, 16 działa w sieci placówek miejskich. 

W wydarzeniach uczestniczyło ogółem 96 osób. 
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Stan czytelnictwa 

Stan czytelników, czytelnictwa na dzień 31.12.2020 r. (opracowanie WiMBP) 

 Część 

wojewódzka 

Część 

miejska 
Ogółem 

Liczba czytelników zapisanych 9.802 10.500 20.302 

Liczba aktywnych czytelników 4.430 9.235 13.665 

Liczba odwiedzin (na zewnątrz i na miejscu) 55.398 94.439 149.837 
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Ogółem 120.561 216.495 337.056 

w 

tym 
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literatura dla dzieci 858 60.371 61.229 

literatura dla dorosłych 56.165 126.768 182.933 

literatura 

popularnonaukowa 
46.480 18.833 65.313 

czasopisma oprawne 

(posiadające nr 

inwentarzowe) 

79 31 110 

czasopisma nieoprawne 0 2.532 2.532 

zbiory specjalne, w tym zbiory 

audiowizualne (CD, DVD, 

audiobooki)  

16.979 7.960 24.939 

L
E

G
IM

I 

 

Ogółem 26.562 * 26.562 

w tym 
ebooki 22.163 * 22.163 

audiobooki 4.399 * 4.399 

Liczba odwiedzin w czytelniach 8.775 6.734 15.509 
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Ogółem 7.023 9.064 16.087 

w  

tym 

książki 972 6.086 7.058 

czasopisma oprawne 570 32 602 

czasopisma nieoprawne 5.161 2.933 8.094 

dokumenty życia społecznego 221 0 221 

zbiory specjalne, w tym zbiory 

audiowizualne (CD, DVD, 

audiobooki) 

99 13 112 
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Ogółem 41.002 51.888 92.890 

w 

tym 

liczba udzielonych informacji 

turystycznych w  Punkcie 

Informacji Turystycznej (PIT) 
867 0 867 

Liczba osób korzystających z czytelni 

internetowych 
947 816 1.763 

 

W 2020 r. do zbiorów Biblioteki przybyło ogółem 23.982 jednostek inwentarzowych (o 

9.537 jednostek więcej w porównaniu do roku 2019), na łączną kwotę 563 tys. zł (o 

264 tys. zł więcej w porównaniu do roku 2019). W tym: 21.568 książek i 2.414 

jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby 23.982 przybytków 

15.291 jednostek inwentarzowych pochodzi z zakupu, w tym 14.592 książek i 699 
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jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Pozostałe przybytki to: dary, zbiory 

przeinwentaryzowane w obrębie agend oraz książki przekazane w zamian za 

zagubienie i zniszczenie. W porównaniu do liczby zakupionych materiałów w roku 

2019 , to o 7.616 jednostek inwentarzowych więcej.  Wydatkowano 454 tys. zł. 

Wskaźnik zakupu książek w 2020 r. wyniósł 12,99 wol. na 100 mieszkańców. W 2020 

r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna na zakup książek w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wydatkowała: 3,91 zł. Wydatek Miasta na zakup książek w 2020 

r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł: 1,64 zł/os. 

 

Zakup zbiorów  

Liczba zakupionych materiałów bibliotecznych do części woj. i miejskiej z podziałem na 

kategorie zbiorów (opracowanie WIMBP) 

 

Kategoria 

zbiorów 

 

Część wojewódzka  Część miejska Ogółem 

wol. /j. 

inw. 
koszt /zł/ 

wol./j. 

inw. 
koszt /zł/ 

wol./j. 

inw. 
koszt /zł/ 

książki 6.559 255.500,11 8.033 184.159,59 14.592 43. 659,70 

zbiory specjalne 574 11.855,06 125 2.799,17 699 14.654,23 

Ogółem 7.133 267.355,17 8.158 186.958,76 15.291 454.313,93 

+/-  w 

porównaniu 

do roku 2019 

+ 3.151 + 121.912,26 + 4.465 + 98.289,60 + 7.616 + 222.701,86 

 

 

Instytucje kultury – wysokości dotacji podmiotowych, ilość zorganizowanych wydarzeń 

oraz frekwencja. 

Instytucja kultury 
Wysokość dotacji 

podmiotowej (zł) 

Ilość 

zorganizowanych 

wydarzeń 

Frekwencja 

(około) 

Miejskie Centrum 

Kultury 
3.603.652,24 1419 31.900 

Miejski Ośrodek 

Sztuki 
1.670.000,00 929 93.843 

Jazz Club Pod 

Filarami 
670.000,00 207 12.248 

Centrum Edukacji 

Artystycznej -

Filharmonia 

Gorzowska 

5.530.000,00 113 41.580 

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Z. 

Herberta 

2.500.000,00 743 26.910 

Suma 13.973.652,24 3.411 206.481 
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III. Ważne projekty inwestycyjne realizowane przez Wydział Kultury  

Wydział Kultury w 2020 r. przekazał dotacje celowe na dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 124.000,00 zł. 

Dofinasowanie otrzymał Miejski Ośrodek Sztuki na realizację trzech zadań: 

• 30.000,00 zł. - wkład do programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 

2020 – Cyfryzacja „Kina 60 Krzeseł” etap 4; 

Dotacja została wykorzystana na współfinansowanie: modernizacji sali kinowej. 

• 44.000,00 zł. Modernizacja kina 60 Krzeseł – etap 5; 

Dotacja została wykorzystana na finansowanie ciągu dalszego prac 

modernizacyjnych. 

•  50.000,00 zł. wydatki inwestycyjne – wymiana okien i parapetów w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Sztuki. 

Dotacja celowa zabezpieczyła pokrycie kosztu wymiany okien i parapetów wraz z 

obróbką wykończeniową. 

  

IV. Dofinansowanie działalności instytucji kultury, których organizatorem jest 

Województwo Lubuskie  

• Teatr im. Juliusza Osterwy   

Na zlecenia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego instytucja zrealizowała spektakle 

i projekty : 

− emitowane przez platformę You Tube 11,12 i 15 listopada, w ramach 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości „TANGO PIAZZOLLA-

MARZENIE” w reżyserii J. Tomaszewicza, które za pośrednictwem Internetu 

obejrzało 640 widzów.  

− XVIII Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych, przeprowadzony zgodnie z 

wytycznymi sanitarnymi. Na Scenie Letniej Teatru im. J. Osterwy 

zrealizowano łącznie 10 spektakli, w tym 5 adresowanych do dzieci. 

− na Starym Rynku, pod wspólnym tytułem „Dobry wieczór Gorzów” Teatr 

zaprezentował 5 propozycji programowych, głównie muzycznych. 

 

Łącznie, szacunkowo propozycje firmowane przez Teatr im. J. Osterwy obejrzało około 

3.250 widzów. 

 

• Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta  

W ramach udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa 

Lubuskiego wydatkowano kwotę 150 tys. zł. z przeznaczeniem na Muzeum Lubuskie 

- oddział Spichlerz. Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na: 

− poprawę warunków przechowywania i zabezpieczenie zbiorów, 

− zorganizowanie wystawy Wiesława Strebejki pt.: "Plakat Teatralny". 

Wystawa wiązała się z 75 leciem  urodzin artysty. 

− zorganizowanie wystawy pt.: "PRL oczami Waldemara Kućki - lata 60 i 70 XX 

wieku". Całość projektu wpisuje się w przypadającą w 2021 r. 40 rocznicę 

śmierci artysty.  
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Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

W 2020 r. przeprowadzono jeden, otwarty konkurs ofert, a kwota przekazana na 

realizację 43 zadań publicznych podmiotom działalności pożytku publicznego, 

wyniosła 694 tys. zł. W związku z wprowadzonym stanem epidemii organizacjom nie 

udało się zrealizować 10 zadań publicznych, a ostateczna kwota wykorzystanej dotacji 

wyniosła 527 tys. zł. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło około 32.575 osób. 

W trybie pozakonkursowym przekazano 26 tys. zł, dofinansowując 4 zadania, 

z których skorzystało około 9.520 osób.   

  

Konkurs  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

2020 

Nazwa zadania 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Kwota 

przekazanych 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanych 

dotacji 

Liczba 

uczestników 

     Mozaika kultury 14 7 129.500,00 zł 105.281,20 zł 14.260 

Kultura niszowa 5 2 8.000,00 zł 2 990,54 zł 200 

Kultura lokalna 10 6 88.500,00 zł 88.500,00 zł 5.690 

Kultura otwarta 9 7 158.000,00 zł 64.300,00 zł 2.450 

Nasza historia 13 6 67.000,00 zł 47.000,00 zł 1.704 

Kultura bez 

barier 
4 0 0,00 zł 0,00 zł 0 

Kultura uczy 24 15 243.000,00 zł 218.974,90 zł 8.271 

Ogółem 79 43 694.000,00 zł 527.046,64 zł 32.575 

 

Z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Liczba 

złożonych ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Kwota przygnanych 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanych 

dotacji 

Liczba 

uczestników 

5 4 26 230,00 zł 26 230,00 zł 9.520 
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SPORT I REKREACJA 

 

Działania sfinansowane ze środków „kapslowych” (w ramach środków Wydz. 

Sportu) 

Jednym z elementów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest 

dofinansowywanie przez miasto klubów sportowych realizujących autorskie programy 

profilaktyczne. Wykaz organizacji sportowych realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi znajduje się poniżej: 

 

Lp. Stowarzyszenie Przeznaczone  
środki  
z budżetu Miasta 

1.  Klub Piłkarski Progres 45.000,00 

2.  Stowarzyszenie Tacy Sami 5.000,00 

3.  Uczniowski Klub Sportowy Miś 25.000,00 

4.  Klub Szachowy Stilon 40.000,00 

5.  Klub Sportowy G’Power 60.000,00 

6.  Fundacja Sporty Walki  10.000,00 

7.  Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket  35.000,00 

8.  Klub Sportowy Bulldog  9.000,00 

9.  Akademicki Związek Sportowy Akademii im. Jakuba 
z Paradyża  

75.000,00 

10.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Junior Różanki  9.000,00 

11.  Klub Sportowy Orlęta  61.500,00 

12.  Miejski Klub Pływacki Słowianka  82.000,00 

13.  Gorzowski Szkolny Związek Sportowy 28.000,00 

14.  Stowarzyszenie Karnin  39.000,00 

15.  Gorzowski Klub Piłki Wodnej -59  35.000,00 

16.  Klub Sportowy Alfa  36.000,00 

17.  Uczniowski Klub Sportowy Chemik  45.000,00 

18.  Gorzowski Klub Sportowy Gorzovia  44.000,00 

19.  Liga Obrony Kraju  8.000,00 

20.  Liga Obrony Kraju  10.000,00 

21.  Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji 15.000,00 

22.  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii  17.500,00 

23.  Uniwersytet Trzeciego Wieku  25.000,00 

24.  Klub Sportowy WARTA  87.000,00 

25.  ZKS Stilon  87.000,00 

26.  Akademia Cheerleaders  24.000,00 

27.  Akademia Cheerleaders  7.000,00 

28.  Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
Akademii im. Jakuba z Paradyża  

57.000,00 

29.  Kobiecy Klub Piłkarski Warta  5.000,00 

30.  Klub Sportowy Admira 60.000,00 

31.  Klub Koszykówki Kangoo Basket  18.000,00 

32.  Klub Sportowy Kłodawka  9.000,00 

33.  Stowarzyszenie pomocy Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 

12.500,00 

34.  Akademicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego  

131.000,00 

35.  Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Pasji Przez 
Taniec do Serca  

7.000,00 
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36.  Bokserski Klub Sportowy Orkan  45.000,00 

37.  Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Maksymilian  45.000,00 

38.  Uczniowski Klub Sportowy SET  28.000,00 

39.  Ambasadorowie Praw Człowieka  9.000,00 

40.  Ambasadorowie Praw Człowieka  9.000,00 

41.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon  40.000,00 

42.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon 4.000,00 

43.  Uczniowski Klub Sportowy Mieszko  4.590,00 

44.  Klub Sportowy ATAK  30.000,00 

45.  Klub Sportowy Iskra  9.000,00 

46.  Gorzowski klub Golfowy  8.000,00 

47.  Fundacja Współpraca  8.625,00 

48.  Fundacja Pozytywka  5.870,00 

W ramach przyznanych środków na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi ww. 

stowarzyszenia realizowały głównie zadania jako zajęcia sportowe dla uczniów. 

Dotacje na realizacje tych zadań otrzymywały kluby sportowe, które prowadziły zajęcia 

sportowe dla swoich młodych zawodników. Zajęcia te – jako trening sportowy - 

charakteryzowały się ukierunkowanymi akcentami dotyczącymi negatywnych skutków 

różnego rodzaju uzależnień – głownie alkoholizmu. 

 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi 

Wnioski o dotacje (w ramach zadań WSP) 

 

Lp. Rodzaj zadania Liczba złożonych 

wniosków 

przez organizacje 

pozarządowe 

Liczba  

udzielonych 

dotacji 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

81 

 

55 

2. Profilaktyka  

i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych 

55 41 

3. Utrzymanie obiektów będących w 

zarządzie Klubów Sportowych w 

Gorzowie Wielkopolskim 

15 13 

4. Rozwój sportu wyczynowego w 

Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych 

Dyscyplinach Sportowych 

24 21 

5. Promocja Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego przez sport 

4 2 

 

W celu przyznania dotacji na dofinansowanie klubów sportowych rozstrzygaliśmy ich 
przyznanie dla klubów sportowych w kilku ww. dziedzinach. Łącznie wpłynęło do 
Urzędu Miasta 179 wniosków i ofert na wcześniej ogłaszane konkursy. Z tego 132 
oferty otrzymały wsparcie w postaci dotacji przeznaczonych na konkretne zadania                
i cele w nich określone.  
Tabela przedstawia wysokość przyznanych dotacji dla klubów sportowych, które 
prowadzą szkolenie sportowe młodzieży (15-19 lat).  
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Lp. Stowarzyszenie Przeznaczone  
środki  
z budżetu Miasta 

1.  Klub Sportowy Bulldog 12 000,00 

2.  Uczniowski Klub Sportowy MIŚ  27 000,00 

3.  Klub Szachowy Stilon  29 000,00 

4.  Klub Szachowy Stilon  15 000,00 

5.  Klub Sportowy G’POWER  62 000,00 

6.  Fundacja Sporty Walki Gorzów  15 000,00 

7.  Fundacja Sporty Walki Gorzów  7 000,00 

8.  Stowarzyszenie Karnin 11 000,00 

9.  Akademicki Związek Sportowy Akademii im. Jakuba 
z Paradyża 

178 000,00 

10.  Klub Sportowy Orlęta  28 500,00 

11.  Miejski Klub Pływacki Słowianka  30 000,00 

12.  Miejski Klub Pływacki Słowianka 23 500,00 

13.  Gorzowski Szkolny Związek Sportowy  15 000,00 

14.  Stal Gorzów SA  70 000,00 

15.  Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59  28 000,00 

16.  Klub Sportowy Alfa  49 000,00 

17.  Klub Sportowy Atak  12 000,00 

18.  Uczniowski Klub Sportowy Floorball  33 000,00 

19.  GKS Gorzovia  17 000,00 

20.  Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji  20 000,00 

21.  Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji  35 000,00 

22.  Stowarzyszenie Footballu Amerykańskiego Grizzlies  11 000,00 

23.  Uczniowski Klub Sportowy Dragon  7 000,00 

24.  Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
Akademii im. Jakuba z Paradyża  

80 000,00 

25.  ZKS Stilon  34 000,00 

26.  ZKS Stilon  11 000,00 

27.  Klub Sportowy Warta  34 000,00 

28.  Akademia Cheerleaders  3 500,00 

29.  Klub Sportowy Admira  68 000,00 

30.  Klub Sportowy Stal Gorzów  7 200,00 

31.  Okręgowy Związek Piłki Nożnej  3 000,00 

32.  Okręgowy Związek Piłki Nożnej  19 000,00 

33.  Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem  2 175,00 

34.  Fundacja Pozytywka  7 000,00 

35.  Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych 
START  

200 000,00 

36.  Akademicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego 

225 000,00 

37.  Akademicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego 

10 000,00 

38.  Bokserski Klub Sportowy Orkan  35 000,00 

39.  Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Maksymilian  15 000,00 

40.  Uczniowski Klub Sportowy SET  19 000,00 

41.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon  50 000,00 

42.  Klub Sportowy Active Life  8 000,00 

43.  Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji  10 000,00 
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44.  Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy  4 000,00 

45.  Akademia Bramkarska Total Goalkeeping  2 500,00 

46.  Akademia Bramkarska Total Goalkeeping        1 300,00 

47.  Stowarzyszenie Tacy Sami  2 425,00 

48.  Przez Taniec do Serca  5 900,00 

49.  Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta  3 643,49 

50.  Stowarzyszenie Footballu Amerykańskiego Grizzlies 4 400,00 

51.  Klub Koszykówki Kangoo Basket  7 650,00 

52.  Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 2 000,00 

53.  Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 2 850,00 

54.  Klub Sportowy Atak  10 000,00 

 
W poniższej tabeli przedstawiono wielkość środków przeznaczonych na utrzymanie 
obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe posiadające umowy 
użyczenia obiektu od Miasta oraz te, które zarządzają innymi obiektami nie 
stanowiącymi majątku Miasta. Na ww. obiektach z powodzeniem realizowane są 
zajęcia sportowe między innymi w takich dyscyplinach jak: piłka nożna (KS Warta, 
Piast Karnin, KP Progres, PUKS Maksymilian, UKS Chemik, ZKS Stilon), kolarstwo i 
łucznictwo (KS Orlęta), szachy (K.Szach. Stilon), tenis stołowy (GKS Gorzovia), 
kajakarstwo (KS Admira), boks (BKS Orkan) i siatkówka plażowa (MUKS Stilon). Ze 
środków Miasta dofinansowane jest utrzymanie biura najlepszego w Polsce klubu 
sportu osób niepełnosprawnych GZSN Start.  
 

Utrzymanie obiektów będących w zarządzie Klubów Sportowych w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Lp. Stowarzyszenie środki 
przeznaczone  z 
budżetu Miasta 

1.  Klub Sportowy Orlęta 35.000,00 

2.  Klub Szachowy Stilon 15.000,00 

3.  Stowarzyszenie Karnin 50.000,00 

4.  
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych 
START 

15.000,00 

5.  Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji 15.000,00 

6.  Gorzowski Klub Sportowy Gorzovia 90.000,00 

7.  ZKS Stilon 30.000,00 

8.  Uczniowski Klub Sportowy Chemik 40.000,00 

9.  Klub Piłkarski Progres 30.000,00 

10.  Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Maksymilian 20.000,00 

11.  Bokserski Klub Sportowy Orkan 60.000,00 

12.  Klub Sportowy Admira 70.000,00 

13.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon 30.000,00 

 
Bardzo duże znaczenie dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego mają osiągane 
wyniki przez sportowców wyczynowych. Powyższa tabela przedstawia wielkość dotacji 
na poszczególne kluby, które reprezentują nasze miasto na najwyższej rangi 
zawodach w kraju, a także za granicą. Wielkość tych dotacji w jasny sposób 
hierarchizuje poszczególne dyscypliny, gdzie na pierwszym miejscu od kilkunastu lat 
znajduje się sport żużlowy. Sukcesy klubowe z ostatnich 10 lat tj. dwukrotny tytuł 
Mistrza Polski (2014 i 2016) trzy razy srebro (2012,2018,2020) i dwa razy brązowe 
medale (2011 i 2017) są też sukcesami wychowanka klubu, Bartosza Zmarzlika, który 
zadebiutował w Ekstralidze żużlowej jako młodzieżowiec w 2011 roku. Wspomniane 
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osiągnięcia wystawiają klubowi całkiem dobrą ocenę, z którą kibice tego sportu bardzo 
się utożsamiają.  
 

Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych 
Dyscyplinach Sportowych 

Lp. Stowarzyszenie 
Przeznaczone  
środki  
z budżetu Miasta 

1.  Klub Szachowy Stilon  40.000,00 

2.  Klub Sportowy G’Power  20.000,00 

3.  
Akademicki Związek Sportowy Akademii im. Jakuba 
z Paradyża 

800.000,00 

4.  Klub Sportowy Stal Gorzów 480.000,00 

5.  
Akademicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego 

160.000,00 

6.  
Akademicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego 

140.000,00 

7.  
Akademicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego 

20.000,00 

8.  
Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
Akademii im. Jakuba z Paradyża  

20.000,00 

9.  Klub Sportowy Alfa  80.000,00 

10.  Uczniowski Klub Sportowy Floorball  40.000,00 

11.  Gorzowski Klub Sportowy Gorzovia  80.000,00 

12.  Klub Sportowy Admira  20.000,00 

13.  Klub sportowy Warta Gorzów  100.000,00 

14.  Klub Piłkarski Progres  30.000,00 

15.  Klub Sportowy Warta Gorzów   50.000,00 

16.  Klub Sportowy Warta Gorzów   50.000,00 

17.  
Klub Sportowy Stal Gorzów 1.000.000,00 

 

18.  Harcerski Klub Żeglarski Panta Rhei  39.000,00 

19.  Uczniowski Klub Sportowy Chemik  20.000,00 

20.  Uczniowski Klub Sportowy Chemik 25.000,00 

21.  Klub Sportowy Admira  50.000,00 

 
Ostatnia tabela przedstawia wielkość dotacji, które zostały wykorzystane przez ww. 

kluby na promocję Miasta, przez udział tych drużyn odpowiednio w rozgrywkach 

Ekstraligi żużlowej oraz rozgrywkach Europejskich w koszykówce i Energa Basket 

Lidze Kobiet. Te dwa – wymienione w tabeli – kluby gorzowskie w najbardziej znaczący 

sposób wpływają na rozpoznawalność naszego miasta w kraju jak i poza jego 

granicami.  

Promocja Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez sport 

Lp. Stowarzyszenie Przeznaczone  
środki  
z budżetu Miasta 

1.  Klub Sportowy Stal Gorzów 1.480.000,00 

2.  
Akademicki Związek Sportowy Akademii im. Jakuba 
z Paradyża  

450.000,00 
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EDUKACJA 

1. Zmiany w systemie oświaty: siatka szkół, przesunięcia liczba uczniów, 

organizacja pracy.  

W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Gorzów Wielkopolski było organem prowadzącym 
dla 79 placówek oświatowych, w tym dla:  

➢ 29 przedszkoli, w tym 1 przedszkole specjalne,  
➢ 20 szkół podstawowych (w tym 1 dla dorosłych),  
➢ 9 liceów ogólnokształcących (w tym 2 dla dorosłych),  
➢ 8 techników,  
➢ 7 szkół branżowych I stopnia,  
➢ 1 szkoły policealnej (w Centrum Kształcenia Zawodowego),  
➢ 2 szkół przysposabiających do pracy (ZSS nr 14, ZKS nr 1), 
➢ 3 innych placówek, w tym: Zespół Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom 
Kultury. 

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

lp. 
typ placówki 

 
liczba placówek 

1  Przedszkola, w tym jedno w zespole (ZKS nr 1)  29 

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

15 

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

3 

4 szkoły podstawowe specjalne (SP 14 w ZSS14, SP 18 w ZKS nr 1) 2 

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

 
9 

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

8 

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

7 

8  centrum kształcenia zawodowego   1 

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

2 

10  poradnia psychologiczno-pedagogiczna  1 

11  inne placówki (MOS,MDK)  2 

  razem  79 

     Oświatowe jednostki organizacyjne prowadzone przez Miasto Gorzów Wielkopolski.  

  

Placówki niepubliczne 

Według stanu na dzień 30 września 2019 r., w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonowało 

łącznie 58 placówek niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 

 

typ Kategoria uczniów liczba 

Przedszkole dzieci  10 

Liceum ogólnokształcące dorośli 6 

Liceum ogólnokształcące młodzież 3 

Technikum młodzież 2 

Szkoła policealna dorośli 9 

Szkoła policealna młodzież 1 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy młodzież 1 

Szkoła podstawowa dorośli 1 

Szkoła podstawowa młodzież 7 
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Poradnia psychologiczno-pedagogiczna  3 

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

 2 

Bursa  1 

Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie 
oświaty 

 2 

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego  8 

Punkt przedszkolny dzieci  1 

Branżowa szkoła I stopnia młodzież 1 

 

Specyfika oddziałów w poszczególnych typach szkół samorządowych  

W szkołach, dla których Miasto Gorzów Wielkopolski jest organem prowadzącym, 
obok oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonowały oddziały o następujących 
specyfikach:   
oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego w:  
- Szkole Podstawowej nr: 2, 6, 13, 17, 21, SPMS nr 3 – 31  oddziały, 737 
uczniów, 
- VII Liceum Ogólnokształcącym w ZSMS – 5 oddziały, 85 uczniów,  
- pozostałe oddziały: 
 

typ szkoły  

ogólnodostępne   integracyjne  specjalne*  sportowe 

l. oddz.  l. ucz.  

l. ucz. z  
orzeczen
iem  

l. oddz.  l. ucz.  

l. ucz. z  
orzeczen
iem  

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

PM,  "0" w 
SP  

152 3.770 27 17 335 62 2 9 - - 

SP  325 7.683 203 32 583 148 31 158 31 737 

LO  94 2.818 25 4 70 21 - - 5 85 

LO dla 
dorosłych 

3 37 - - - - - - - - 

TECH 142 3.590 24 - - - - - - - 

BS nr 1 34 805 13 - - - 7 57 - - 

SPdP - - - - - - 11 53 - - 

KKZ 6 161 - - - - - - - - 

razem  756 18.864 292 53 988 231 51 277 36 822 

Rodzaje oddziałów w przedszkolach i szkołach samorządowych * W oddziałach specjalnych 

wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
   

Liczba uczniów w gorzowskich placówkach oświatowych  

typ placówki  liczba uczniów 
wzrost/spadek liczby uczn. w stosunku  

do 2018/2019 

przedszkola,   3.979 spadek o 10  

szkoły podstawowe, w tym z”0”  9.296 wzrost o 120 

licea ogólnokształcące  2.973 wzrost o 849 

 liceum ogólnokształcące dla dorosłych 37 spadek o 22 

technika  3.590 wzrost o 880 

branżowa sz. I st.  862 wzrost o 224 
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szkoły przysposabiające do pracy  53 wzrost o 10 

kwalifikacyjne kursy zawodowe 161 spadek o 15 

razem  20.951 wzrost o 1061 

 

Zbiorcze zestawienie miejskich przedszkoli i szkół w latach 2003-2019 

 
Rok szkolny Przedszkola Oddziały 

przedszkolne 
w  szkołach 

podstawowych 

Szkoły podstawowe Szkoły 
ponadpodstawowe 

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

2003/2004 2931 116 26 2 7965 353 10307 352 

2004/2005 2942 119 61 4 7492 334 9921 351 

2005/2006 2919 117 54 3 7130 321 9605 352 

2006/2007 2941 118 79 5 6852 307 9184 343 

2007/2008 3169 124 74 5 6431 297 9582 312 

2008/2009 3188 129 255 12 6282 291 7489 284 

2009/2010 3482 140 281 13 6138 279 7368 285 

2010/2011 3674 144 315 15 5964 272 7066 274 

2011/2012 3709 144 535 23 5986 271 6853 265 

2012/2013 3690 145 524 26 6024 276 6594 251 

2013/2014 3709 145 606 28 6227 286 6211 235 

2014/2015 3580 145 398 18 6691 313 6363 233 

2015/2016 3523 147 49 2 7390 343 5939 231 

2016/2017 3809 159 215 10 6824 322 5781 219 

2017/2018 3979 166 214 9 7865 366 5819 216 

2018/2019 3989 166 173 7 9013 409 5740 229 

2019/2020 3979 165 135 6 9161 419 7676 304 

 
 

2. Szkolnictwo na różnych szczeblach 
 

a. oferta opieki przedszkolnej 
l.p. 2019/2020 liczba 

oddz. 
2016 2,5 l 2015 3.l. 2014 4.l 2013 5.l 2012 6.l 2011 

odroczon
e 

ogółem 

1 p1 5 1 25 33 37 23 2 121 
2 p2 2 0 14 13 12 11 0 50 
3 p3 6 0 40 41 44 25 0 150 
4 p4 4 0 23 5 23 52 2 105 
5 p6 4 0 26 25 25 26 0 102 
6 p7 7 2 47 55 46 23 1 174 
7 p9 5 1 17 34 20 21 6 99 
8 p10 5 0 50 25 31 20 0 126 
9 p11 6 0 28 46 26 45 1 146 

10 p12 5 0 38 33 32 24 1 128 
11 p13 6 0 27 45 57 24 0 153 
12 p14 5 0 15 22 21 38 2 98 
13 p15 3 0 18 21 11 24 1 75 
14 p16 3 0 14 25 24 12 0 75 
15 p17 10 2 73 50 52 73 0 250 
16 p18 6 0 27 51 26 47 0 151 
17 p19 6 0 51 50 26 24 0 151 
18 p20 6 0 47 25 27 49 2 150 
19 p21 6 0 0 49 47 45 0 141 
20 p22 6 0 50 50 50 0 0 150 
21 p23 7 1 49 50 25 50 0 175 
22 p25 7 0 51 45 26 50 1 173 
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23 p27 7 0 37 19 23 52 7 138 
24 p29 11 0 73 50 96 49 1 269 
25 p30 7 0 51 51 48 24 2 176 
26 p31 5 0 25 25 39 29 2 120 
27 p32 7 0 26 26 74 48 0 174 
28 p33 6 0 25 26 67 31 1 150 

  163 7 967 990 1035 939 32 3970 
29 ZKSp34 2 0 0 0 1 0 7 9 

  165 7 967 990 1.036 939 39 3.979 

 

Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym wynosił 97 %. Dla dzieci, 

które nie dostały się do przedszkola w naborze elektronicznym uruchomiono 

dodatkowy punkt przedszkolny przy Przedszkolu Miejskim nr 2. Zabezpieczając 

miejsca dla wszystkich zainteresowanych zgłoszonych w naborze elektronicznym. W 

trakcie trwania roku szkolnego Wydział Edukacji prowadzi listy dzieci oczekujących na 

placówkę (dzieci dopisane po naborze elektronicznym: obcokrajowcy, dzieci rodziców, 

którzy przeprowadzili się do Gorzowa). Dzieci kierowane są do placówek na bieżąco 

na pojawiające się wolne miejsca. 

b. szkolnictwo podstawowe 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych (bez szkół specjalnych) 

Lp. Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. SP 1 24 554 

2. SP 2 15 370 

3. SP 4 25 532 

4. SP 5 17 392 

5. SP 6 16 368 

6. SP 7 6 128 

7. SP 9 22 462 

8. SP 10 26 548 

9. SP 11 15 355 

10. SP 12 9 186 

11. SP 13 57 1.480 

12. SP 15 23 578 

13. SP 16 22 459 

14. SP 17 19 438 

15. SP 20 52 1.221 

16. SP 21 24 588 

17. ZSMS (SP3) 16 344 

 
Łącznie: 

 
388 

 
9.003 
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c. szkolnictwo średnie 

L/p 

 
Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów  
w szkole 

Liczba 
oddziałów 

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 755 24 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim 755 24 

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim 757 24 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim 755 24 

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

252 9 

4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim 720 24 

5 Technikum nr 8 w Gorzowie Wielkopolskim 204 8 

6 Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim  86 13 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka 57 7 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka 29 6 

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

      68 4 

8 Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim 451 21 

 Technikum nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 216 10 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 235 11 

9 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim 700 26 

 Technikum nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim 503 20 

 VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wielkopolskim 197 8 

10 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim 470 18 

 Technikum nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim 470 18 

11 Zespół Szkół Elektrycznych im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim 1.031 39 

 Technikum nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim 915 35 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim 116 5 

12 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim 569 29 

 Technikum nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim 426 23 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim 143 6 

13 Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim 509 20 

 Technikum nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 373 15 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 136 5 

14 Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim 480 18 

 Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim 305 11 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 175 7 

15 Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim 178 11 

 Technikum nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim 178 11 

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

85 4 

17 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 (Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1) 24 5 
 RAZEM  7676 304 

d. szkolnictwo policealne i dla dorosłych 

Szkoły dla dorosłych i szkoły policealne 

Lp. Nazwa szkoły L. uczniów L. oddziałów 

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 59 3 
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e. kadra nauczycielska    

W celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły oraz 
placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów w roku szkolnym 
2019/2020 zatrudniały 2398 nauczycieli w łącznym wymiarze 2099,88 etatu.  

 

 
 Struktura zatrudnienia nauczycieli w gorzowskich przedszkolach i szkołach prowadzonych przez jst.   

 

W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 nastąpiły zmiany w zakresie struktury 
kadry pedagogicznej ze względu na posiadany stopień awansu zawodowego:  

         - wzrost liczby nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego – o 46 osób;  
- wzrost liczby nauczycieli stażystów – o 13 osób;  
- zmniejszenie liczby nauczycieli kontraktowych – o 35 osób;  
- zmniejszenie liczby nauczycieli mianowanych – o 36 osób;  
- zmniejszenie liczby nauczycieli dyplomowanych – o 16 osób.  

 
Zmiany w strukturze zatrudnionej kadry pedagogicznej w ciągu ostatnich trzech lat 
przedstawiono na wykresie poniżej. W roku 2020, w stosunku do roku 2018 nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych o 2%, mianowanych o 3% i 
kontraktowych o 3 %. Z 4% do 6% wzrosła liczba nauczycieli stażystów. 
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3. Efektywność nauczania 

Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2020 r.  

Egzamin ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty został po raz pierwszy wprowadzony od roku szkolnego 

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

trzy kolejne dni.  Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów 

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

Poniżej średnie wyniki (w %) uczniów rozwiązujących na egzaminie ósmoklasisty 

zadania z arkusza standardowego. 

 

   

Polska  woj. lubuskie  Okręg 
Gorzów   

szkoły publiczne  

język polski  
59 56,44 56,40 62,93 

matematyka  46 41,93 43,34 45,59 

język angielski  54 52,56 51,86 58,46 

język niemiecki   45 42,86 41,64 47,84 

 

 

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

Szkoła  

wynik % 
2019/2020 

OKE język 
polski  matematyka 

język 
angielski język niemiecki stanin  

SP - 1 
wynik szkoły 57,67 35,78 41,98 27,00 

stanin kraju 5 3 4  2 

SP- 2 
wynik szkoły 68,71 46,26 65,60 53,13 

stanin kraju 7 5 7 7 

SP- 4 
wynik szkoły 63,59 47,57 60,82 95,00 

stanin kraju 6 6 6 9 

SP - 5 
wynik szkoły 55,70 39,23 51,23 X 

stanin kraju 4 4 5 X 

SP - 6 
wynik szkoły 58,27 36,41 42,70 X 

stanin kraju 5 3 4 X 

SP - 7 
wynik szkoły X X X X 

stanin kraju  X X  X  X  

SP - 9 
wynik szkoły 58,88 35,82 50,65 46,75 

stanin kraju 5 3 5 6 

SP - 10 
wynik szkoły 59,48 35,73 47,11 25,00 

stanin kraju 5 3 5  2 

SP - 11 
wynik szkoły 59,70 42,50 53,04 X 

stanin kraju 5 5 5 X 

SP - 12 
wynik szkoły 62,20 44,00 58,14 45,46 

stanin kraju 6 5 6 5 

SP - 13 
wynik szkoły 60,76 49,68 60,87 95,00 

stanin kraju 5 6 6 9 

SP - 14 
wynik szkoły 56,86 37,57 38,86 X 

stanin kraju 4 4 3  X 

SP - 15 wynik szkoły 69,92 60,08 75,54 62,35 
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stanin kraju 8 8 8 8 

SP - 16 
wynik szkoły 60,82 28,05 40,92 58,00 

stanin kraju 5 2 4 7 

SP -17 
wynik szkoły 64,88                         38,92 51,85 X 

stanin kraju 6 4 5 X 

SP - 20 
wynik szkoły 63,75 42,65 60,52 X 

stanin kraju 6 5 6  X 

SP - 21 
wynik szkoły 66,09 45,61 58,07 X 

stanin kraju  7  5 6   X 

SPMS 
wynik szkoły 66,60 51,64 57,17 X 

stanin kraju 7 6 6 X 

woj. lubuskie 56,44 41,93 52,56 42,86 

okręg 56,40 43,34 51,86 41,64 

kraj 59,00 46,00 54,00 45,00 

Gorzów Wielkopolski 62,93 45,59 58,46 47,84 

 

 

Wnioski   
1. W 2020 roku w Gorzowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 1.011 uczniów 
gorzowskich samorządowych szkół podstawowych. Wśród nich 910 rozwiązywało 
zadania z zestawu standardowego, a 101 z zestawu dostosowanego:   

• 6 dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   

• 6 dla uczniów słabowidzących,   

• 4 dla uczniów słabosłyszących, 

• 9 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,   

• 17 dla uczniów cudzoziemców, 

• 59 dla uczniów z dysleksją rozwojową. 
2. Laureaci konkursów przedmiotowych zostali zwolnieni z 8 egzaminów, w 
tym:   

• 2 uczniów z matematyki,     

•  6 uczniów z języka angielskiego. 
3. Średnie wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów: język polski, 
wybrany język nowożytny były wyższe od średnich wyników procentowych 
uzyskanych w kraju, województwie i okręgu. 
 
Egzamin maturalny  

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do 

egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz 

wybranego języka obcego nowożytnego.  

Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. nie był przeprowadzany 

egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w 

części ustnej. 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo 

przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie 

rozszerzonym albo dwujęzycznym. 
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Liczba absolwentów gorzowskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2019/2020 wynosiła 1.256 osób, z czego 92,52 % (1.162 uczniów) zostało 

zgłoszonych do egzaminu maturalnego, natomiast w sesji głównej egzaminu 

maturalnego w Gorzowie Wielkopolskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 1.412 

uczniów, z czego 1.099 osób zdało egzamin maturalny. 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego ogółem  
 

  
  

tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych w terminie głównym 

 

Polska woj. lubuskie Gorzów 

liczba zdających  259.272 6.127 1.412 

absolwenci, którzy zdali egzamin 
(w %)  

74% 72,2% 77,8% 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 

podstawowym  

przedmiot  
zdający po raz pierwszy  

Polska  woj. lubuskie  m. Gorzów Okręg 

język polski 

przystąpiło 161.592 6.163    

zdało w %  94 94 94,65 93,50 

średni wynik w %  56  51 53,87 51,81 

matematyka  

przystąpiło  161.496 6.157   

zdało w %  85 76 81,43 77,10 

wynik w %  56 49 53,54 49,75 

język angielski  

przystąpiło  152.344 5.293   

zdało w %  95 92 93,26 91,44 

wynik w %  77 71 75,46 70,40 

język niemiecki  

przystąpiło  5.803 826   

zdało w %  91 87 89,54 83,89 

wynik w %  63 53 60,08 51,04 

język francuski  przystąpiło  499 6   

zdało w %  99 100 100 100 

wynik w %  85 82 58 90 

język rosyjski  
  

przystąpiło  1.992 19   

zdało w %  90 89 100 81,48 

wynik w %  67 76 98 69,68 

język hiszpański  

przystąpiło  589 3   

zdało w %  96 100 100 94,37 

wynik w %  76 81 98 73,10 

    

zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na 

poziomie podstawowym w gorzowskich samorządowych szkołach 

ponadgimnazjalnych  

Przedmiot  
RAZEM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM 

zdało w 
%  

średni 
wynik w %  zdało w %  średni wynik w %  

zdało w 
%  

średni 
wynik w % 

język polski - P 94,57 52,38 93,35 55,93 95,79 48,83 

matematyka – P 76,34 48,32 82,61 53,64 70,08 43 

język angielski – P 93,43 71,31 96,43 79,06 90,43 63,55 

Język niemiecki – P 91,75 51,66 90,67 59,955 92,84 43,36 
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Wnioski   

1. Zdawalność egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w 

terminie głównym) w Gorzowie Wielkopolskim była wyższa o ok. 6 punktów 

procentowych niż w województwie lubuskim i ponad 3 punkty procentowe niż w 

kraju. 

2. Zdawalność egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

podstawowym w Gorzowie Wielkopolskim była na porównywalnym poziomie z 

języka polskiego jak w kraju, województwie lubuskim oraz okręgu. Natomiast 

zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki była niższa o ponad 3 pkt 

procentowe niż w kraju, ale znacznie lepsza niż w województwie lubuskim (ok. 5 

punktów procentowych). Biorąc pod uwagę zdawalność egzaminu maturalnego  

z języków obcych w stosunku do zdawalności w kraju była niższa o ok. 2 punkty 

procentowe z języka angielskiego, 1 punkt procentowy z języka niemieckiego, ale 

wyższa o 1 punkt procentowy z języka francuskiego, o 10 punktów procentowych z 

języka rosyjskiego oraz o 4 punkty procentowe z języka hiszpańskiego. 

3. Średnie wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

podstawowym są wyższe w Gorzowie Wielkopolskim od średnich wyników w kraju 

tyko z języka rosyjskiego – aż o 31 punktów procentowych oraz języka 

hiszpańskiego o ok. 22  punkty procentowe. Średnie wyniki egzaminu maturalnego 

były nieznacznie niższe (różnica nieprzekraczająca 3 punktów procentowych) z: 

języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka 

francuskiego.  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie    

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w dwóch 

sesjach:  

- sesja 1 – styczeń – luty 2020 r.  

- sesja 2 – czerwiec – lipiec 2020 r. (brak danych na stronie OKE) 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z egzaminów w 

poszczególnych kwalifikacjach obowiązujących w danym zawodzie. Uzyskanie 

pozytywnego wyniku ze wszystkich części umożliwia otrzymanie tytułu zawodowego.   
 

 
zdawalność w % 

sesja 1  

Polska 69,5 

Woj. lubuskie  73,3 

Okręg 73,6 

Gorzów Wielkopolski 74 

 

 

Zdawalność kwalifikacji w zawodzie jest bardzo zróżnicowana w gorzowskich 

samorządowych szkołach ponadpodstawowych kształcących w zawodzie. W 

technikach są kwalifikacje, w których zdawalność jest na poziomie 100%, jak w 

przypadku kwalifikacji w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych, w Zespole 

Szkół Odzieżowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole Szkół 

Gastronomicznych, w Zespole Szkół Ogrodniczych, w Zespole Szkół Elektrycznych, w 

Technikum nr 8, w Zespole Szkół Mechanicznych. W szkołach branżowych I st.  
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zdawalność na poziomie 100 % była w Zespole Szkół Budowlanych i 

Samochodowych, w Zespole Szkół Odzieżowych, w Zespole Szkół Gastronomicznych. 

Występują również kwalifikacje, których zdawalność jest poniżej 30%. Są to 

kwalifikacje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze zdawalnością 

25%, w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych ze zdawalnością 13%, w 

Zespole Szkół Odzieżowych ze zdawalnością 0% (klasa wielozawodowa – do 

egzaminu w obu kwalifikacjach przystąpił jeden uczeń, który nie zdał). 

Zdawalność w gorzowskich szkołach kształcących w zawodzie jest wyższa niż 
zdawalność w kraju i porównywalna ze zdawalnością w okręgu oraz w województwie 
lubuskim. Wśród większych miast Okręgu Gorzów Wielkopolski w sesji styczeń – luty 
na tle większych miast Okręgu wypadł lepiej niż Koszalin oraz Leszno, natomiast 
osiągnął wyniki na porównywalnym poziomie z Poznaniem oraz Szczecinem. 
 

4. Finansowanie oświaty 

Zadania oświatowe realizowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski są finansowane z 

następujących źródeł: 

- części oświatowej subwencji ogólnej, 

- dochodów własnych Miasta, 

- dotacji z budżetu państwa. 

Poniżej przedstawiono zestawienie kwot subwencji oświatowej otrzymanej przez 

Miasto w latach 2017 – 2021. W ciągu ostatnich pięciu lat subwencja oświatowa Miasta 

wzrosła o 48,5 mln złotych, tj. ok. 33 % (z 146,8 mln do 195,3 mln zł), największy 

wzrost odnotowano w roku 2019 o 11,23% i w 2020 o 9,74%. Te wzrosty związane 

były z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w szkołach: likwidacją gimnazjów 

skutkującą koniecznością jednoczesnego przyjęcia do szkół średnich absolwentów 

szkół podstawowych i gimnazjów (tzw. „podwójnego” rocznika). 
 

Subwencja oświatowa w latach 2017 - 2021 dla Gorzowa Wielkopolskiego 

rok 

subwencja przekazana (zł) 
wzrost / spadek subwencji w 

stosunku do roku poprzedniego 
(%) 

wzrost /spadek subwencji przekazanej w 
stosunku do roku poprzedniego (zł) 

część gminna część powiatowa razem 
część 

gminna 
część 

powiatowa 
razem część gminna 

część 
powiatowa 

razem 

2017 69 718 727,00 77 149 159,00 146 867 886,00 2,90% -1,41% 0,59% 1 962 948,00 -1 104 841,00 858 107,00 

2018 72 969 537,00 80 219 780,00 153 189 317,00 4,66% 3,98% 4,30% 3 250 810,00 3 070 621,00 6 321 431,00 

2019 78 226 297,00 92 170 478,00 170 396 775,00 7,20% 14,90% 11,23% 5 256 760,00 11 950 698,00 17 207 458,00 

2020 80 816 184,00 106 175 258,00 186 991 442,00 3,31% 15,19% 9,74% 2 589 887,00 14 004 780,00 16 594 667,00 

2021 82 780 680,00 112 491 765,00 195 272 445,00 2,43% 5,95% 4,43% 1 964 496,00 6 316 507,00 8 281 003,00 

 

Wydatki Miasta na realizację zadań oświatowych również mają tendencję wzrostową. 

W ciągu pięciu lat zwiększyły się o ponad 100 mln zł, tj. 47 % (z 214 mln w 2016 roku 

do 315 mln zł w 2020), co oznacza, że Miasto corocznie przeznacza większą kwotę 

dochodów własnych na działalność oświatową. 

  2017 2018 2019 2020 

Subwencja 
146 867 

886,00 
153 189 

317,00 
170 396 

775,00 
186 991 

442,00 

Wydatki miasta na działalność oświatową ogółem: 
231 675 

061,41 
248 703 

073,35 
285 885 

449,72 
314 951 

704,55 

wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego (%) 8,26% 7,35% 14,95% 10,17% 

Stopień pokrycia wydatków ogółem subwencją oświatową: 63,39% 61,60% 59,60% 59,37% 
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Wydatki miasta na działalność oświatową z wyłączeniem 
placówek przedszkolnych: 

200 861 
479,59 

215 056 
910,07 

245 175 
802,10 

274 875 
317,91 

Stopień pokrycia wydatków z wyłączeniem placówek 
przedszkolnych subwencją oświatową: 73,12% 71,23% 69,50% 68,03% 

 

W 2017 roku subwencja oświatowa zabezpieczała 63,4% wydatków oświatowych 

Miasta ogółem, a roku 2020 już tylko 59,4%. W 2020 roku, podobnie jak w latach 

wcześniejszych, największą grupę wydatków oświatowych (ok. 67%) stanowiły koszty 

wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych. Te wydatki w ciągu ostatnich pięciu lat 

wzrosły o ponad 25 %. Pozostałe wydatki oświatowe rozkładają się równomiernie 

pomiędzy działalność inwestycyjną, bieżące utrzymaniee szkół i placówek oraz dotacje 

przekazane na działalność jednostek niepublicznych.  
 

Rok: 2017 2018 2019 2020 

Wydatki miasta na działalność oświatową ogółem: 231 675 061,41 248 703 073,35 285 885 449,72 314 951 704,55 

w tym:     

dotacje dla jednostek niepublicznych 23 164 400,76 26 409 852,86 31 569 519,77 36 776 671,23 

wynagrodzenia pracowników oświaty wraz z ZUS i 
ZFŚS 

169 646 535,20 180 649 088,04 208 884 246,96 211 025 283,09 

realizacja prac remontowych w jednostkach 
oświatowych (w tym decyzji organów kontrolnych) 

1 979 986,47 1 925 267,82 2 489 759,84 2 410 426,52 

pozostałe wydatki bieżące  29 070 751,29 28 680 769,03 29 484 656,84 26 616 881,79 

wydatki inwestycyjne: 7 813 387,69 11 038 095,60 13 457 266,31 38 122 441,92 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie wartości inwestycji zrealizowanych w placówkach 

oświatowych w ostatnich 4 latach. Wartość inwestycji oświatowych ma tendencję 

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

a w 2020: 38,1 mln złotych. W 2020 roku wartość inwestycji oświatowych w stosunku 

do roku 2017 wzrosła ponad czterokrotnie. 

Inwestycje w placówkach oświatowych w 
poszczególnych latach 

2017 2018 2019 2020 

Plan (zł) 11 849 462,00 36 942 726,00 23 938 354,00 69 481 523,00 

Realizacja (zł) 7 813 387,69 11 038 095,60 13 457 266,31 38 122 441,92 

Realizacja (%) 65,94% 29,88% 56,22% 54,87% 

wzrost/ spadek wartości zrealizowanych 
zadań inwestycyjnych w stosunku do 
roku poprzedniego 

4 627 815,34 3 224 707,91 2 419 170,71 24 665 175,61 

 

W 2020 roku największą grupę inwestycji oświatowych stanowiły zadania dotyczące 

rozwoju infrastruktury. Wydatkowano na ten cel 33,8 mln złotych, w tym największe z 

zadań to budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej (19,9 

mln zł) oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20 na osiedlu Górczyn (12,9 mln zł). 

W 2020 roku zakończono również budowę Sali konferencyjnej wraz z zapleczem 

technicznym oraz pomieszczeniami magazynowymi przy Zespole Szkół 

Gastronomicznych.  



 57 

Kolejną dużą grupę zrealizowanych inwestycji stanowią termomodernizacje budynków 

na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych. 

1,5 mln złotych w 2020 roku wydatkowano na adaptacje szkół i placówek  

do potrzeb reformy oświaty, tj. do potrzeb przyjęcia podwójnego rocznika klas 

pierwszych Zadania dotyczyły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (0,55 mln zł), 

Zespołu Szkół Gastronomicznych (0,58 mln zł), Zespołu Szkół Odzieżowych, 

Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych (przebudowano łazienki w 

internacie) i Młodzieżowego Domu Kultury. 

Na infrastrukturę sportową i budowę placów zabaw wydatkowano ok. 0,3 mln 

złotych realizując 3 następujące zadania inwestycyjne o wskazanej wartości: 

 plan realizacja 

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 150 000,00 146 225,49 

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy  
ul. Kobylogórskiej 107 141 870,00 127 068,15 

Budowa boiska "Stadionowe Piaski" przy Szkole Podstawowej nr 21 21 719,00 21 709,50 

W 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonowało 61 publicznych jednostek 

oświatowych finansowanych z budżetu Miasta. Wydatki w poszczególnych typach 

miejskich publicznych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco: 

  
wydatki bieżące w 

2020 roku  

liczba uczniów wg 
stanu na  

30 września 2019 r. 
rok szkolny 
2019/2020 

koszt kształcenia 1 
ucznia w 2020 r. 

Przedszkole 45 782 354,49 3 970 11 532,08 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 im. Wesołych Krasnali 
w Gorzowie Wlkp. 2 383 016,93 138 17 268,24 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 im. Na Zielonym 
Wzgórzu w Gorzowie Wlkp. 1 664 483,76 99 16 812,97 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 im. Przyjaciół Dzieci w 
Gorzowie Wlkp. 1 604 654,90 98 16 374,03 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Gorzowie Wlkp. 812 739,69 50 16 254,79 

Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. 1 000 082,22 75 13 334,43 

Przedszkole Miejskie nr 15 im. Baśniowy Dom w Gorzowie 
Wlkp. 959 552,59 75 12 794,03 

Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie 
Wlkp. 1 813 837,68 151 12 012,17 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp. 1 207 111,36 102 11 834,43 

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Kownackiej w Gorzowie 
Wlkp. 1 712 877,95 146 11 732,04 

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie 
Wlkp. 1 383 666,31 120 11 530,55 

Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie 
Wlkp. 1 712 139,23 150 11 414,26 

Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w 
Gorzowie Wlkp. 1 992 532,82 175 11 385,90 

Przedszkole Miejskie nr 22 im. Tęczowe Przedszkole w 
Gorzowie Wlkp. 1 704 796,36 150 11 365,31 

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jasia i Małgosi w Gorzowie 
Wlkp. 1 401 785,05 126 11 125,28 

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Pod Topolą w Gorzowie Wlkp. 1 420 117,63 128 11 094,67 
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Przedszkole Miejskie nr 32 im. Króla Maciusia I w Gorzowie 
Wlkp. 1 927 309,31 174 11 076,49 

Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp. 1 691 221,84 153 11 053,74 

Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. 2 720 331,33 250 10 881,33 

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Świat Bajeczki Jedyneczki w 
Gorzowie Wlkp. 1 316 286,98 121 10 878,40 

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Małych Odkrywców w Gorzowie 
Wlkp. 1 138 615,36 105 10 843,96 

Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp. 1 888 304,93 176 10 729,01 

Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. 1 609 250,94 150 10 728,34 

Przedszkole Miejskie nr 7 im. Bajkowy Świat w Gorzowie Wlkp. 1 815 654,29 174 10 434,79 

Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. 1 788 088,28 173 10 335,77 

Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp. 1 558 995,12 151 10 324,47 

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie 
Wlkp. 1 547 786,27 150 10 318,58 

Przedszkole Miejskie nr 29 im. Kasztanowa Kraina w Gorzowie 
Wlkp. 2 727 657,93 269 10 139,99 

Przedszkole Miejskie nr 21 im. Misia Uszatka w Gorzowie Wlkp. 1 279 457,43 141 9 074,17 

Szkoła podstawowa 74 432 481,70 7 695 9 672,84 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. 
Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp. 4 240 601,77 368 11 523,37 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. 6 051 926,84 547 11 063,85 

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z 
Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. 6 321 075,70 588 10 750,13 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama 
Mickiewicza w Gorzowie Wlkp. 4 609 594,82 438 10 524,19 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w 
Gorzowie Wlkp. 1 936 720,68 186 10 412,48 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych 
Szeregów w Gorzowie Wlkp. 3 737 079,25 370 10 100,21 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie 
Wlkp. 5 436 052,57 552 9 847,92 

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. 11 828 040,76 1 220 9 695,12 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie 
Wlkp. 4 256 257,97 461 9 232,66 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i 
Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie 
Wlkp. 13 450 035,54 1 479 9 094,01 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego 
Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. 3 485 884,43 389 8 961,14 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie 
Wlkp. 4 427 812,24 526 8 417,89 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie 
Wlkp. 4 651 399,13 571 8 146,06 

Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa 21 579 883,14 1 688 12 784,29 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. 8 165 152,56 529 15 435,07 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. 9 511 738,27 783 12 147,81 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. 3 902 992,31 376 10 380,30 

Szkoła ponadpodstawowa 72 995 220,43 6 868 10 628,31 

Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja 
Kopernika w Gorzowie Wlkp. 7 254 203,95 453 16 013,70 

Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. 2 808 918,97 178 15 780,44 



 59 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie 
Wlkp. 10 262 247,89 700 14 660,35 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w 
Gorzowie Wlkp. 5 590 908,81 470 11 895,55 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. 8 384 627,99 756 11 090,78 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-
Karamać w Gorzowie Wlkp. 6 315 816,48 573 11 022,37 

Zespół Szkół Elektrycznych im. Majora Henryka Sucharskiego 
w Gorzowie Wlkp. 9 465 714,20 1 030 9 190,01 

Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w 
Gorzowie Wlkp. 4 399 941,73 481 9 147,49 

Technikum nr 8 - zlikwidowane w 2020 roku 1 861 622,76 204 9 125,60 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. 6 856 367,23 793 8 646,11 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie 
Wlkp. 4 285 117,85 510 8 402,19 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Gorzowie Wlkp. 5 509 732,57 720 7 652,41 

Szkoła specjalna 13 562 854,43 281 48 266,39 

Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w 
Gorzowie Wlkp. 5 676 222,81 93 61 034,65 

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp. 7 886 631,62 188 41 950,17 

Placówka oświatowa 9 646 943,09 0   

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 3 298 598,84 0   

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorzowie Wlkp. 566 120,14 0   

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. 1 596 767,70 0   

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie 
Wlkp. 4 185 456,41 0   

Razem: 237 999 737,28 20 502 11 608,61 
 

 

W 2020 prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego kosztowało Miasto ponad 

45,8 mln zł, średni roczny koszt utrzymania jednego przedszkolaka wynosił ponad 11,5 

tys. zł. Dziewięć placówek, w tym trzy integracyjne ponoszą koszty wyższe od wartości 

średniej, a dziewiętnaście jednostek koszty niższe. Najtańszym w utrzymaniu jest 

Przedszkole Miejskie nr 21, które realizuje żywienie dzieci w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 16. 

Średni roczny koszt kształcenia dziecka w gorzowskiej szkole podstawowej wynosi ok. 

9,7 tys. złotych, w ponadpodstawowej ok. 10,6 tys. zł, a zespołach szkół łączących 

edukację na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym 12,8 tys. zł. Na wyższy 

koszt edukacji mają wpływ takie czynniki jak prowadzenie przez jednostkę oddziałów 

integracyjnych, oddziałów sportowych i/lub mistrzostwa sportowego oraz internatów. 

Najdroższe w utrzymaniu, w przeliczeniu na jednego ucznia, są szkoły specjalne, w 

których średni roczny koszt kształcenia wynosi ponad 48,2 tys. zł. Na wysoki koszt 

kształcenia specjalnego ma wpływ mała liczebność poszczególnych oddziałów oraz 

wynagrodzenie nauczycieli zwiększone o dodatki za pracę w warunkach trudnych. 

Edukacja specjalna jest objęta szczególnymi zapisami prawa, w tym art. 8 Ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, który wskazuje, że „W roku budżetowym na 

realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, (…), jednostka 

samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota 

przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę 

jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań”. Na realizację zadań 
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wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2020 roku 

Miasto Gorzów Wielkopolski otrzymało ponad 27,5 mln złotych.  

Poza publicznymi jednostkami oświatowymi, w 2020 roku miasto przekazywało dotację 

37. uprawnionym szkołom i placówkom niepublicznym. Zasady naliczania i 

przekazywania dotacji zostały uregulowane Ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych z dnia 27.10.2017 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego nr XXIII/407/2020 z dnia 27.02.2019 r. Wysokość przekazanej  

w 2020 roku dotacji przedstawia się następująco: 

nazwa 

dotacja przekazana 
w 2020 roku 

liczba uczniów wg. 
stanu na  

30 września 2019r. 
rok szkolny 
2019/2020 

dotacja przekazana 
na 1 ucznia 
w 2020 r. 

Przedszkole 5 645 762,68 561,00 10 063,75 

DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 
KOLOROWE MOTYLE 1 186 607,41 80 14 832,59 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "NIBYLANDIA" 395 553,55 47 8 416,03 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI "CHATKA MAŁOLATKA" 1 121 678,30 67 16 741,47 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR 
MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GORZOWIE 
WLKP. "W INCENTYNSKIE DZIECI 718 449,48 90 7 982,77 

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MAŁY 
SZTUKMISTRZ 79 276,32 17 4 663,31 

PRYWATNE PRZEDSZKOLE ELEMELEK 506 883,84 61 8 309,57 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA SMYKA" 619 353,00 75 8 258,04 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CHATKA KUBUSIA 
PUCHATKA" 177 282,45 17 10 428,38 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁA GROMADKA" 272 249,91 31 8 782,26 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DZIECIĘCY RAJ 568 428,42 76 7 479,32 

Szkoła Podstawowa 6 671 267,55 1 018 6 553,31 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA 
II 1 041 591,61 112 9 299,93 

PIERWSZA SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORII W 
GORZOWIE WLKP. 492 683,41 64 7 698,18 

I SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZOWIE 
WLKP. 765 566,84 110 6 959,70 

SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO 
STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW 1 076 745,95 161 6 687,86 

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA O PROFILU 
ARTYSTYCZNYM 1 029 372,47 157 6 556,51 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA 
EDUKACYJNEGO 2 219 570,92 354 6 269,97 

EDUATUT SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH W 
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 45 736,35 60 762,27 

Szkoła ponadpodstawowa 6 635 376,21 1 803 3 680,19 

AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W 
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2 177 185,90 132 16 493,83 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA WZDZ 540 371,42 71 7 610,87 

BURSA SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ DLA DZIEWCZĄT 325 250,60 39 8 339,76 

EDUATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 546 176,61 632 864,20 

KATOLICKIE LICEUM ŚW. TOMASZA Z AKWINU 1 027 702,10 144 7 136,82 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" 132 166,20 237 557,66 

TECHNIKUM TEB EDUKACJI 1 647 762,18 169 9 750,07 

ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COSINUS W 
GORZOWIE WLKP. 238 761,20 379 629,98 

Szkoła policealna 7 172 141,27 2 003 3 580,70 
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AKADEMIA MSP OCHRONY ZDROWIA I URODY SZKOŁA 
POLICEALNA 69 194,20 31 2 232,07 

DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA "ŻAK" 293 777,69 284 1 034,43 

EDUATUT POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA W 
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2 496 808,89 364 6 859,37 

EDUATUT POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA W 
GORZOWIE WIELKOPOPSKIM 1 634 373,57 495 3 301,76 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA TEB EDUKACJA W 
GORZOWIE WLKP. 2 143 407,88 596 3 596,32 

POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ ŻAK W 
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 199 458,38 66 3 022,10 

SZKOŁA POLICEALNA COSINUS W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM 335 120,66 167 2 006,71 

Edukacja specjalna 10 652 123,52 177 60 181,49 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY 550 383,60 6 91 730,60 

OŚRODEK REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO-
WYCHOWAWCZY 3 382 771,18 60 56 379,52 

OŚRODEK REWALIDACYJNO - EDUKACYJNO - 
WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM 2 515 733,73 43 58 505,44 

PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 2 399 992,40 43 55 813,78 

SZKOŁA PODSTAWOWA SOWA W GORZOWIE WLKP. 1 803 242,61 25 72 129,70 

Razem 36 776 671,23 5 562 6 612,13 

 

W 2020 roku Miasto przekazało 36,8 mln zł uprawnionym niepublicznym jednostkom 

oświatowym. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 

2019 r., tj. na rok szkolny 2019/2020 w placówkach niepublicznych, na różnych 

poziomach kształciło się ponad 5,5 tys. osób. Miasto przekazało średnio 6,6 tys. zł na 

jednego ucznia jednostki niepublicznej, przy czym na jednego przedszkolaka średnia 

ta ukształtowała się na poziomie 10 tys. zł, na ucznia szkoły podstawowej 6,6 tys. zł, 

na ucznia szkoły ponadpodstawowej i policealnej ok. 3,6 tys. zł. Największą dotację 

przekazano jednostkom edukacji specjalnej, średnio ponad 60 tys. zł/ucznia, co wynika 

z wysokości subwencji oświatowej przyznawanej na edukację uczniów 

niepełnosprawnych. 

5. Promocja i wspieranie szkolnictwa zawodowego. 

W roku 2020 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, realizowały współpracę z 

wieloma podmiotami w ramach praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych, Warto 

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

instytucjami i podmiotami gospodarczymi, przygotowując dla młodzieży szkolenia, 

wycieczki edukacyjne,  warsztaty i konferencje. 

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

oferta kształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Oferta kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych przygotowywana jest nie 

tylko w oparciu o możliwości techniczne – wyposażenie pracowni ale przede 

wszystkim w oparciu o sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy, a mianowicie 

barometry zawodów (zawody deficytowe, nadwyżkowe i równoważne). 

Miasto w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” promuje wraz  

z lokalnymi pracodawcami szkolnictwo zawodowe wykorzystując różne narzędzia i 

kanały promocyjne.  W lutym 2020 r. zorganizowano III edycję Gali Zawodowców, 

podczas której zaprezentowano pokaz nowoczesnych technologii oraz pokaz 

umiejętności zawodowych uczniów szkół kształcących w zawodzie. Dodatkowo 

wręczono nagrodę CO-ACTION AWARD dla najbardziej aktywnego pracodawcy w 
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obszarze współpracy ze szkołami. Inne cykliczne wydarzenia, w tym m.in.. Gorzowskie 

Targi Edukacyjne „Szkoły i pracodawcy” dedykowane absolwentom szkół 

podstawowych z uwagi na pandemię covid-19 zostały odwołane a promocja szkół 

została przeniesiona do kanałów on-line. W ramach projektu promocja szkolnictwa 

zawodowego odbywa się również poprzez m.in.: prowadzenie strony na Facebooku 

oraz własnej strony www.zawodowcy.gorzow.pl, organizację wizyt studyjnych, staży i 

praktyk oraz szeroki moduł doradztwa zawodowego.    

 

6. Projekty służące rozwojowi i promocji edukacji. 

Miasto Gorzów Wielkopolski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój i 

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

projektów, które stwarzają możliwości podnoszenia jakości kształcenia. 

Zestawienie  zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na realizację projektów 

edukacyjnych. 

Lp. Nazwa  programu 

Kwota dofinansowania            

w PLN 

1 Program Erasmus+  233.803,46 

2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   68.069,16 

3 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów 

Wlkp.   5.008.922,26 

4 
Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 

– 2020 691.629,99 

5 EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 262.071,00 

6 Ministerstwo Edukacji i Nauki 4.395,58 

7 Fundacja Batorego 500,00 

8 Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży 46.918,00 

Ogółem 6.316.309,45 

 

Nazwa placówki  Tytuł projektu Nazwa 
programu 
(skróty) 

Okres 
realizacji 

Wydatki w 
2020  

Korzyści dla szkoły. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcącyc

h nr 16 

"GIANTS” Erasmus+ 01.09.2017 - 

31.08.2019  

19 930,25 Udział 4U+ 3N w 
międzynarodowym spotkaniu 
w Finlandii. Zakupiono: 
głośnik, artykuły biurowe i 
dydaktyczne, artykuły 
plastyczne. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcącyc

h nr 1 

„Rozpoznaj 

siebie w Innym, 

który nie jest 

taki jak Ty lub 

Ja”. 

Erasmus+ 

 

01.09.2019 – 

31.08.2021 

17 514,11 W działaniach uczestniczy 

ok. 150 uczniów, 8 

nauczycieli. W 

bezpośrednich wyjazdach 

uczestniczy 5 uczniów i 2 

nauczycieli ZSO nr 1. Środki 

finansowe przeznaczono na: 

warsztaty kulinarne, 

plastyczne, filmowe, wizytę 

http://www.zawodowcy.gorzow.pl/
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w Rogalowym muzeum, 

wycieczkę do Poznania. 

Zespół Szkół 

Odzieżowych 

„Mobilni na 

europejskim 

rynku pracy”. 

Erasmus+ 01.06.2018 - 

31.12.2020 

106 852,00 Środki przeznaczono na 
organizację praktyk dla 24 
uczniów w Bolonii we 
Włoszech. Koordynację 
projektu, transport, działania 
promocyjne. 

Zespół Szkół 

Odzieżowych 

„Mobilni na 

europejskim 

rynku pracy 2”. 

Erasmus+ 31.12.20193

0.12.2021 

34 830,79 Zakupiono bilety lotnicze dla 

24 uczniów i opiekuna, 

przeprowadzono szkolenie 

językowe i pedagogiczne w 

celu wyjazdu na staż do 

Hiszpanii. Ze względu na 

Covid 19 nie zrealizowano 

planowanego zadania, 

będzie zrealizowane w 

terminie późniejszym. 
Szkoła 

Podstawowa nr 10 

„Pozwólcie mi 

rozkwitnąć, 

pozwólcie mi 

świecić”. 

Erasmus+ 01.09.2018 

31.08.2020 

34 257,87 Wyjazd 8 uczniów+6 n-li do 
Hiszpanii, nabycie wiedzy 
dotyczącej ogrodnictwa, 
doskonalenie umiejętności 
językowych, TIK. Założono w 
szkole 10 szt. klasowych 
ogrodów. Zakupiono  sprzęt 
komputerowy do prowadzenia 
zajęć rewalidacyjnych, 
netbook, niszczarkę, projektor, 
narzędzia i sprzęt ogrodniczy 
materiały biurowe, 
dydaktyczne. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych 

„Europejskie 

hotele kuźnią 

talentów 

menadżerskich”. 

POWER 01.09.2018 

31.08.2021  

68 069,16 Zrealizowano Praktyki 
zawodowe 10U+1N na 
Cyprze, Przeprowadzono 
zajęcia z języka 
angielskiego. W związku z 
likwidacją Technikum nr 8, 
projekt realizowany jest 
przez Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Qulinarne 

przedszkolaki" 

RPO- 

Lubuskie 

2020 8.1.1 

poza 

formułą 

ZIT MOF 

01.11.2019 

30.10.2020 

425 003,86 W ramach projektu 
utworzono Punkt 
Przedszkolny nr 1 
funkcjonujący organizacyjnie 
przy Przedszkolu Miejskim nr 
2, dostosowano niezbędną 
infrastrukturę by utworzyć 
jeden nowy oddział dla 25 
dzieci. Zakupiono sprzęt 
komputerowy, pomoce 
dydaktyczne oraz 
wyposażono kuchnię  
i łazienkę w potrzebny 
sprzęt.  

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Panaceum na 

pokolenie Z" 

ZIT MOF 01.01.2020 

31.12.2020 

191 954,18 Wsparciem objęto 60 
nauczycieli ze wszystkich 
gorzowskich szkół 
kształcenia ogólnego na  
poziomie podstawowym. 
Projekt skierowany został 
również do 40 uczniów, 
którzy poprzez uczestnictwo  
w weekendowych 
wyjazdowych warsztatach, 
przeprowadzali 

doświadczenia. W ramach 

projektu doposażono 
pracownię przyrodniczą oraz 
matematyczną w niezbędne 
pomoce dydaktyczne.  
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Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„On-linowa 

edukacja” 

ZIT MOF 01.11.2020 

30.10.2021 

335 607,30 W ramach projektu 
zakupiono 74 komputery z 
oprogramowaniem, 2 
wizualizery, 30 tabletów oraz 
15 monitorów 
interaktywnych.   
 

Wydział Edukacji 

(12 szkół 

kształcących 

zawodowo i 1 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego) 

„Zawodowcy w 

Gorzowie 2.0”. 

ZIT MOF 01.01.2018 

30.09.2021 

4 056 356,92 Opracowano specjalistyczne 

moduły dla 40 zawodów oraz 

programy nauczania.  Na 

zakup materiałów i 

wyposażenia do gorzowskich 

szkół zawodowych 

wydatkowano łączną kwotę 

2.298.349,37 zł. Zakupiono 

229 komputerów i 330 

laptopów. wydrukowano 3 

000 szt. przewodników 

„Szkoły średnie w Gorzowie 

2020/2021”. 

Wydział Edukacji 
/QCW Niemcy/ 
Lubuski Klaster 
Metalowy 

„Transgraniczny 
model dualnego 
kształcenia 
zawodowego 
„ViVA 4.0”. 

Interreg VA 01.03.2018 

28.02.2021 

382 480,44 Zakupiono 16 komputerów 

stacjonarnych z 

oprogramowaniem,2 drukarki 

CD. Przeprowadzono 

tygodniowe praktyki 

zawodowe w gorzowskich 

firmach dla 96 uczniów 

kształcących się w zawodach 

mechanicznych, budowlanych 

i samochodowych.. 

Przeprowadzono szkolenie 

CNC dla 36 uczniów, 

przeprowadzono szkolenie 

CAD-CAM dla 4 nauczycieli i 

72 uczniów. Kontynuowany 

jest kurs  learningowy języka 

niemieckiego, grupa 

docelowa to 128 uczniów. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznyc

h/ QCW Niemcy 

„Transgraniczna 

edukacja na 

rzecz branży 

gastronomicznej 

i spożywczej 

polsko - 

niemieckiego 

pogranicza”. 

Interreg VA 15.01.2018 

30.04.2020 

629.369,48 Projekt obejmował budowę 
obiektu jako Polsko -
Niemieckiego Centrum 
Edukacyjno -
Konferencyjnego przy 
Zespole Szkół 
Gastronomicznych. Roboty 
budowlane zostały 
zakończone, uzyskano 
pozwolenie na 
użytkowanie. Nowy obiekt 
składa się ze strefy 
konferencyjnej - dającej 
możliwość organizowania 
spotkań i konferencji (sala 
główna przewidziana jest na 
150 osób). W ramach 
projektu zakupiono również  
sprzęt nagłaśniający oraz 
sprzęt do przeprowadzania 
szkoleń, materiały biurowe, 
promocyjne i tonery 
wykorzystywane na cele 
realizacji projektu.  

Wydział Edukacji 

/ŰAZ Frankfurt nad 

Odrą Niemcy 

„Budujemy bez 

granic” 

Interreg VA 01.06.2029 

31.05.2022 

219 795,39 Środki finansowe 
przeznaczono na: kurs e-
learningowy j. angielski dla 
grupy zaawansowanej, j. 
niemiecki dla grupy 
średniozaawansowanej. W 
działaniach projektowych 
uczestniczy po stronie 
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polskiej 150 osób w tym 147 
uczniów i 3 nauczycieli, po 
stronie niemieckiej 25 
uczniów. 

EFRR Program 

Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

2014-2020 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Zdalna 
Szkoła” 

 01.04.2020 
31.12.2020 

99 876,00 Zakupiono 35 laptopów 
przeznaczono dla uczniów i 
nauczycieli (30 ucz,5 N-li) 
SP1,SP4,SP6,SP13,SP20 

EFRR Program 

Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

2014-2020 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Zdalna 
Szkoła +” 

 01.07.2020 
31.12.2020 

162 195,00 Zakupiono 55 Laptopów z 
oprogramowaniem 
przeznaczono dla uczniów i 
N-li (ZSTiO, SP5, SP9, 
SP12, SP20, SP1, Sp21, 
ZSOdz,ZSMSp,SP10,SP2, 
ZSO 16 , ZSOgr, SP4, IVLO, 
SP17,ZSO3,ZSEl,ZSM,SP13
,ZSEk,ZKS1,SP6,ZSO1 

Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Szkoła 
ćwiczeń w 
Gorzowie 
Wielkopolsk
im” 

01.09.2020 
31.08.2022 

4 395,58 Celem utworzenia i 

prowadzenia szkoły ćwiczeń 

jest wymiana doświadczeń, 

dzielenie się wiedzą, 

doskonalenie umiejętności 

nauczycieli, którzy będą 

mogli weryfikować teorie 

pedagogiczne w praktyce i 

tworzyć własny bank metod 

pracy. Środki wydano na 

wynagrodzenie 

koordynatora. 

Fundacja 

Batorego 

Zespół Szkół 

Gastronomicznyc

h/ 

WED/Stowarzysz

enie Zielone 

Miasto Gorzów 

„Masz Głos-
mobilny 
ogródek 
ziołowy" 

01.11.2019 
16.04.2020 

500,00 Na terenie szkoły założono 

ogródek z ziołami. 

PNWM Zespół Szkół 

Ogólnokształcący

ch nr 2 

„4x3 – 

prosta 

sprawa !”. 

 

01.02.2020 
31.12.2020 

9 000,00 Cel projektu: współpraca i 

przyjaźń między młodymi 

Polakami, Niemcami i 

przedstawicielami innych 

narodowości; walka z 

ksenofobią, rasizmem, 

dyskryminacją; docenienie i 

promowanie wartości, którą 

jest różnorodność kulturowa. 

PNWM Zespół Szkół 

Ogólnokształcący

ch nr 2 

„No Borders 
Band - 
Unplugged”/ 
„No Borders 
Band – 
akustycznie
”NAGRODA 

01.01.2020 
31.12.2020 

12 568,00 W ramach projektu powstał 

zespół muzyczny No Borders 

Band, w którego skład 

wchodzą młodzi ludzie z 

Polski, Niemiec, Syrii i 

Afganistanu z Ukrainy. 

Prześwięcicie zakończyło się 

zdobyciem głównej nagrody 
w Berlinie w konkursie 

„Razem w Europie. Jeden 

cel”. Środki zostały 

przeznaczone na warsztaty 

muzyczne. 

PNWM Zespół Szkół 

Ogólnokształcący

ch nr 2 

„No Borders 
Band – 
kontynuacja 
2020 w 
Kraskowie" 

24.07.2020 
31.12.2020 

25 350,00 Kontynuacja projektu, 

warsztaty muzyczne w 

Kraskowie. 
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- Realizacja programów rządowych 
1) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wspieranie szkół w zakresie 

rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa dzieci i 
młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Udział w programie wzięły 3 
gorzowskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 12, Zespół 
Szkół Ogrodniczych. Realizacja projektów współfinansowana jest z dotacji w udziale 
procentowym, nie większym niż 80% (tj. 36 000,00 zł) i nie mniejszym niż 20% (tj. 9 
tys. zł) ze środków finansowych budżetu Miasta. Koszt całkowity wyniósł 45 tys. zł. 
2) „Lokalny Animator Sportu” – kontynuacja projektu ogólnopolskiego 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego 
dofinansowane jest zatrudnienie animatorów na Orlikach przez okres 9 miesięcy 
2020, przez co najmniej 120 godzin w miesiącu. Dofinansowanie otrzymano na trzy 
obiekty przy: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 13 i Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących. 
3) „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Program realizowało 5 szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Odzieżowych Realizacja projektu współfinansowana jest z dotacji w udziale 
procentowym, nie większym niż 80% (tj. 68 960,00 zł) i nie mniejszym niż 20% (tj. 
17 tys. zł) ze środków finansowych budżetu Miasta. Koszt całkowity wyniósł 86 tys. 
zł. Wsparcie otrzymano na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, projektory, 
tablice interaktywne, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku) 
w wysokości 84 tys. zł. 
4) „Pilotażowy Program dla Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych”, organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 
szkolnych 2019/2020 i 2020/2021– wsparcie wytypowanych placówek oświatowych 
w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia 
wojskowego. Do programu przystąpił Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących – Technikum nr 6, który otrzymał dofinansowanie na zakup 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz na zakup umundurowania  
w łącznej kwocie 31 tys. zł.  
5) „Posiłek w szkole i w domu”, program wieloletni, realizowany w latach 2019-

2023. Celem Programu jest wspieranie szkół publicznych podstawowych w 
umożliwieniu spożycia przez ucznia posiłku podczas pobytu w szkole oraz 
zapewnieniu pomieszczeń do bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków. 
Program był realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 – Szkoła 
Podstawowa nr 16. Realizacja projektu współfinansowana jest z dotacji w udziale 
procentowym, nie większym niż 80% (tj. 80 000,00 zł) i nie mniejszym niż 20% (tj. 
20 tys. zł) ze środków finansowych budżetu Miasta. Koszt całkowity wyniósł 100 000 
tys. zł. Udzielone wsparcie finansowe zostało wykorzystane na doposażenie i 
poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). 

 

7. Współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim 

Miasto Gorzów Wielkopolski jest członkiem Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa 

Wyższego, którego celem jest rozwój szkolnictwa wyższego w województwie 

lubuskim. Miasto wspiera działalność uczelni w obszarze finansowym oraz 

promocyjnym. W 2020 r. Miasto przekazało dotację celową Akademii im. Jakuba z 

Paradyża w wysokości 1 mln zł na dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego, 

przewodów doktorskich, uprawnień do doktoryzowania oraz podniesienie jakości i 

poziomu kształcenia poprzez doposażenie laboratoriów.  

We wrześniu 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża pn. „Szkoła ćwiczeń w 
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Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. Głównym celem projektu, o łącznej wartości  ponad 1 mln zł, jest utworzenie 

i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim, jako odpowiedź na 

potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu 

wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych, m.in. matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się 

językami obcymi oraz ICT. 

 

8. Najważniejsze wydarzenia 

25 lutego 2020 r. odbyła się III Gala Zawodowców w Gorzowie Wielkopolskim, inne 

wydarzenia, w tym IV Gorzowskie Targi Edukacyjne zostały odwołane z powodu stanu 

epidemicznego na terenie kraju. 
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SFERA GOSPODARCZA 
 

ROZWÓJ PRZESTRZENNY 

 

a) Planowanie przestrzenne: 

 

W roku 2020 zakończono prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., w którym wskazano 

kierunki rozwoju w formie stref w wydzielonych jednostkach urbanistycznych 

przedstawiając jednocześnie optymalne wskaźniki zagospodarowania i parametry 

zabudowy. W ramach Studium opracowano również System zieleni w mieście - 

wskazując niezbędne działania do jego utrzymania, umacniania i dalszego 

kształtowania jako struktury osiowo – promienistej, wskazano obszary i wytyczne do 

kształtowania wysokiej jakości przestrzeni publicznych (w centrum miasta, przestrzeni 

lokalnych, przestrzeni nad wodami, itd.), oraz wytyczne do kształtowania optymalnych 

rozwiązań obsługi komunikacyjnej miasta.  

Procentowy udział powierzchni terenów miasta dla poszczególnych stref 

zagospodarowania: 

Strefy Powierzchnia 

% 

Strefa zabudowy jednorodzinnej ok.17,11% 

Strefa zabudowy wielorodzinnej ok.7,0% 

Strefa zabudowy śródmiejskiej ok. 1,62% 

Strefa zabudowy peryferyjnej ok. 0,50% 

Strefa zabudowy usługowej ok.11,0% 

Strefa zabudowy produkcyjnej ok. 15,0% 

Strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej + strefa cmentarzy, strefa 

zieleni urządzonej + strefa zieleni naturalnej + strefa lasów 

ok. 27,53% 

Strefa rolnicza ok. 9,0% 

Strefa zabudowy infrastruktury ok.1,20% 

 

Na potrzeby Studium został wykonany bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

- obligatoryjny element Studium, co warunkuje możliwość przeznaczania terenów  

dotychczas nie objętych ustaleniami planistycznymi lub znajdujących się poza 

obszarem o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno–przestrzennej pod 

zabudowę o odpowiedniej funkcji. Zapotrzebowanie na zabudowę szacowane jest na 

rok 2047. Dla funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej przedstawia się to w sposób 

następujący: 

 - dla zabudowy mieszkaniowej: 

Przyjmując, iż zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową kształtuje się na 

poziomie od 641.386 m2 do 1.412.959 m2, nadwyżka chłonności netto nad 

zapotrzebowaniem wynosi, w zależności o wariantu, od 3.008.495 m2 do 2.236.922 

m2. W studium w granicach Gorzowa wyznaczona jest więc nadwyżka terenów 

mieszkaniowych pozwalająca na zamieszkanie jeszcze od 62 do 83 tysięcy 

mieszkańców. Większa niż wynika z zapotrzebowania, powierzchnia terenów 
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mieszkaniowych jest zlokalizowana w obszarach o wykształconej strukturze 

funkcjonalno–przestrzennej lub w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 - dla zabudowy produkcyjnej: 

Przy założeniu poziomu zapotrzebowania na nowe tereny, jak w ostatnich 17 latach 

(średnio co rok przekształcanych na funkcję produkcyjną było 13,12 ha) oraz biorąc 

pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością 

zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%, 

szacuje się zapotrzebowanie na grunty związane z działalnością produkcyjną w 

perspektywie 30 lat na około 512 ha. Powierzchnia użytkowa nowej zabudowy 

produkcyjnej, na którą będzie zapotrzebowanie w perspektywie 30 lat wynosi 3 

072 000 m2. W roku 2018 powierzchnia terenów produkcyjnych w granicach miasta 

wynosiła około 729 ha (powierzchnia terenów przemysłowych oraz połowa 

powierzchni „innych terenów zabudowanych”). Chłonność brutto zabudowy 

produkcyjnej wyznaczonej w studium wynosi około  1271 ha, natomiast chłonność 

netto wynosi  542ha. Nadwyżka planowanej nowej zabudowy produkcyjnej nad 

zapotrzebowaniem w wysokości około  5,9% . 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 

W roku 2020 uchwalono 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

• MPZP dla obszaru położonego pomiędzy ul. Złotego Smoka, ul. Szczecińską a 

drogą ekspresową S3; przedmiotem opracowania było zweryfikowanie 

obowiązujących ustaleń planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych (funkcja 

usługowa). 

• MPZP dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej; przedmiotem 

opracowania planu było dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 

zamierzeń inwestycyjnych właścicieli terenów, uporządkowanie przestrzeni, w tym 

zweryfikowanie rodzaju dopuszczonych usług (m.in. dopuszczono usługi 

rzemiosła). 

• MPZP dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Różyckiego; 

przedmiotem opracowania planu było dostosowanie obowiązujących ustaleń 

planistycznych do zamierzeń inwestycyjnych właściciela terenu (w zakresie zasad 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla funkcji usługowej). 

• MPZP dla obszaru położonego na zachód od ul. Dworcowej; przedmiotem 

opracowania planu było umożliwienie zachowania istniejącej zabudowy wpisanej do 

gminnej ewidencji zabytków oraz jej ochrona (na terenie o funkcji mieszkaniowej 

wielorodzinnej, usługowej). 

• MPZP dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej; przedmiotem opracowania 

planu było dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na trenach przeznaczonych pod 

zieleń (uwzględnienie roszczeń wynikających z wydanych wcześniej decyzji 

lokalizacyjnych). 

• MPZP dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, ul. Krętą a Kanałem 

Siedlickim; przedmiotem opracowania planu było dostosowanie obowiązujących 

ustaleń planistycznych do potrzeb inwestycyjnych właściciela części terenu (funkcja 
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usługowa), a także wykształcenie układu komunikacyjnego umożliwiającego 

alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo-wschodniej części miasta oraz 

wypracowanie zasad kształtowania zabudowy wzdłuż ul. Kasprzaka stanowiącej 

drogę wjazdową do miasta. 

 

Kontynuacja prac nad pięcioma miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

• MPZP dla obszaru położonego na południe od węzła drogi ekspresowej S-3 

pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. Kasprzaka; 

• MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Małorolnych,  

ul. Koniawską; 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszarów położonych przy zachodniej granicy 

miasta na terenach leśnych; 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą 

Grobla i ulicą Zieloną;   

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic 

Kazimierza Wielkiego, Bohaterów Westerplatte i Wiejskiej. 

 

Przystąpiono do sporządzenia piętnastu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. 

Słowiańskiej i Niemcewicza; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. 

Mironickiej;  

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 

Przemysłową, ul. Kolejową, ul. Wawrzyniaka i północną granicą Skweru 

Bauera; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 

Piłsudskiego, ul. Czereśniową,  ul. Walczaka i Parkiem Kopernika; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicami Chrobrego, Wybickiego i rzeką Kłodawką; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicami Czereśniową, Kościuszki, Siedzikówny-Inki i Walczaka; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicami Koniawską, Kobylogórską i Krótką; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. 

Zatorze; 

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką;  

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicami Sikorskiego, Dworcową i Jancarza;  

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic 

Sikorskiego i Jancarza;  

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 

ulicami Dąbrowskiego, Jagiełły, Chrobrego i rzeką Kłodawką;  
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• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ul. 

Żwirowej;  

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 

Kolejową i ul. Prostą;  

• MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic 

Myśliborskiej i Brukselskiej. 

 

 

b) Decyzje administracyjne/zaświadczenia/pozwolenia wydawane przez 

Wydział Urbanistyki i Architektury: 

 

• wpływające na kierunki zagospodarowania przestrzennego (na podstawie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach 

zabudowy nie muszą być zgodne z kierunkami określonymi w Studium), 

• realizujące wytyczne planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy (na 

podstawie ustawy Prawo budowlane): 

 

 

Referat Działania administracyjne ilość 

Ds. określania 

warunków 

zabudowy 

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
133 

Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego 
329 

 Decyzje o warunkach zabudowy 124 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

55 

 

Ds. architektury i 

budownictwa 

Decyzje o pozwoleniu na budowę: 

- pozytywne 

- negatywne 

 

542 

17 

 

28 

1 

 

47 

2 

 

5 

Przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę: 

- pozytywne 

- negatywne 

Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę: 

- pozytywne 

- negatywne 

w tym: odwołania od decyzji: 

Zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 2 

0 w tym: odwołania od decyzji: 

Zgłoszenia budowy oraz wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia rozbiórek, zgłoszenia zmiany 

sposobu użytkowania  

- pozytywne 

- negatywne 

 

 

 

277 

45 

1 
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 w tym: odwołania od decyzji: 

Zaświadczenia o samodzielności lokali 

(wg złożonych wniosków) 
85 

Skargi 1 

(bezzasadna) 

Miejski 

Konserwator 

Zabytków 

Decyzje konserwatorskie (pozwolenia) 85 

Postanowienia uzgadniające 58 

Zalecenia i opinie konserwatorskie 149 

Przeprowadzone kontrole 1 

Ilość prowadzonych spraw 349 

Zaświadczenia wydane na podstawie ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
0 

Skargi 0 

 

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 

 

Jednym z priorytetów miasta są działania polegające na ochronie dziedzictwa 

kulturowego. W granicach miasta Gorzowa Wielkopolskiego zlokalizowanych jest 77 

zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego oraz 1312 

zabytków, w tym 260 zabytków archeologicznych, ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków. Na terenie miasta są dwa obszary zabytkowe tj. historyczny układ 

urbanistyczny, tzw. Nowe Miasto i historyczny układ urbanistyczny Zamościa – 

dawnego osiedla robotniczego, na których koncentruje się ok. 80% zabytków ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków. Miasto udziela dotacji konserwatorskich na poprawę 

walorów historycznych zabytków zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Gorzowa Wielkopolskiego.  

 

• Dofinansowanie zabytków ze środków budżetu miasta  

W 2020 r. z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru udzielono dotacji:  

- Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 28 na wykonanie 

remontu elewacji frontowej kamienicy w wysokości 82 tys. zł  

- Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 54 na wykonanie 

remontu elewacji frontowych kamienicy w wysokości 158 tys. zł.  

Udzielone dotacje przyczyniły się do poprawy stanu zachowania oraz utrwalenia 

zabytkowej substancji obiektów architektury i budownictwa. Razem kwota 

przeznaczona na dofinansowanie zabytków w 2020 r. wyniosła 240 tys. zł. 
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OBSZAR GEODEZJI I KATASTRU,  

MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

1. Wydano 158 decyzji administracyjnych (zatwierdzanie podziałów 

nieruchomości, zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

i ustalenie należności za wyłączenie, rozgraniczenia). 

2. Wydano 133 zawiadomień o ustalonych numerach porządkowych dla 

budynków. 

3. Przeprowadzono procedurę nadania przez Radę Miasta nazw ulic: 

− Orkiszowa, 

− Wojcieszycka, 

− Literacka 

− Czesława Miłosza, 

− Wiesławy Szymborskiej, 

− Kryształowa, 

− Taśmowa. 

4. Przeprowadzono procedurę wystosowania przez Radę Miasta wniosku do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem 

Wojewody Lubuskiego, o: 

− zniesienie nazw miejscowości: Kłodawa, Kopystno i Małyszyn Mały, 

− zmianę nazwy miejscowości: Małyszyn Wielki na  Małyszyn. 

Wniosek był poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami miasta. 

5. Trwały prace nad rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej, realizowane w 

ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd 

Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych”. W listopadzie 

2020 roku pod adresem www.geoportal.gorzow.pl udostępniono nowy 

geoportal MSIP, zawierający szereg niepublikowanych wcześniej opracowań 

tematycznych. 

6. Ilość odsłon i korzystających z geoportali prowadzonych przez WKG. 

Ilość wejść do systemu(odsłony): 260 865, w tym:  

− wms.gorzow.pl 90 969;  

− geoportal.gorzow.pl 306;  

− cmentarz.gorzow.pl 157 691;  

− ukosne.gorzow.pl 11 899. 

Ilość korzystających z systemu: 56 347, w tym: 

− wms.gorzow.pl 17 688; 

− geoportal.gorzow.pl 647; 

− cmentarz.gorzow.pl 33 395; 

− ukosne.gorzow.pl 4 617. 

Zadania zlecone:  

1. Zrealizowano 1623 wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków.  

http://www.geoportal.gorzow.pl/
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2. Udzielono w innej formie 755 informacji z bazy danych ewidencji gruntów 

i budynków.  

3. 67 razy udostępniono dane z rejestru cen i wartości nieruchomości.  

4. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków założono i wprowadzono 7051 

zmian. 

5. Wydano 1424 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków 

w celu ich ujawnienia w dziale I Ksiąg Wieczystych.  

6. Do rejestru cen i wartości nieruchomości wprowadzono 1803 transakcji.  

7. Wezwano do przeprowadzenia aktualizacji danych ewidencji gruntów 

i budynków 284 właścicieli nieruchomości.  

8. Przeprowadzono 46 narad koordynacyjnych dot. usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu, na których przedstawiono 149 projektów.  

9. Przyjęto 1505 zgłoszeń prac geodezyjnych, do których udostępniono materiały 

zasobu dla geodetów wykonujących ww. prace.  

10. Do zasobu geodezyjnego przyjęto 1280 operatów z wykonanych prac 

geodezyjnych. 

11. Zrealizowano 2057 wniosków o udostępnienie danych i materiałów z zasobu 

geodezyjnego, w tym o udostępnienie map ewidencyjnych i zasadniczych. 
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ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Miasto Gorzów jest głównym ośrodkiem społeczno-gospodarczym i administracyjnym, 

a zarazem jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestorów w województwie 

lubuskim. Atuty Miasta to: 

a. bardzo korzystne położenie geopolityczne przy granicy zachodniej, co 

umożliwia dostęp do atrakcyjnego rynku zbytu Niemiec oraz innych krajów 

Europy zachodniej. Bliskość Gorzowa z granicą państwową z Niemcami 

(odległość do przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą - 45 km) pozwala 

określić teren, jako ważny tranzytowy węzeł komunikacyjny; 

b. dobra dostępność komunikacyjna Miasta Gorzowa wynika z jego lokalizacji na 

skrzyżowaniu dwóch głównych korytarzy transportowych; Gorzów leży w 

korytarzu o nazwie Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-

ROUTE65 (północ-południe), oraz znajduje się w strefie oddziaływania 

Paneuropejskiego Korytarza Transportowego II (wschód – zachód); opierają się 

one na transporcie drogowym, kolejowym oraz wodnym;  

c. bardzo dobry dostęp do Internetu (pod tym względem województwo należy do 

najwyżej ocenianych regionów w Polsce); 

d. coraz lepsze warunki rozwoju przemysłu dzięki wspieraniu szkolnictwa 

zawodowego (budowa CEZiB) oraz funkcjonowaniu wydziału technicznego na 

Akademii im. Jakuba z Paradyża;  

e. atrakcyjna oferta Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

f. dobrze rozwinięty sektor instytucji otoczenia biznesu oraz powierzchnia 

wolnych terenów inwestycyjnych; 

g. dostępność transportowa w kontekście działalności przemysłowej i logistycznej 

ze względu na położenie przy S3 i modernizację dróg dojazdowych do węzłów 

S3; 

h. ponad połowa obszaru miasta pokryta jest ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Dzięki aktywności i umiejętnemu wyznaczaniu kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasto dysponuje terenami inwestycyjnymi o dużej powierzchni. Dba 

o rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność lokalizacyjną. Trwa rozbudowa dróg, 

sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, oświetlenia. Bardzo 

dużą uwagę przykłada się do komfortu życia w mieście i do edukacji. Rozbudowywana 

jest baza sportowa, rekreacyjna oraz oferta instytucji kultury. Stawia się na szkolnictwo 

zawodowe i szkoły techniczne, które będą kształciły fachowców. Ważne jest 

integrowanie społeczności przedsiębiorców wokół spraw samorządu. Prowadzone są 

szkolenia pracowników w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Dąży się do 

wysokiej jakości obsługi klienta, stale pracując nad poprawą komunikacji między 

samorządem, a przedsiębiorcami. Zapewniana jest indywidualna obsługa 

przedsiębiorców w przypadku realizacji inwestycji. Realizowane są programy 

wspierające przedsiębiorczość, podejmowane są również działania informacyjne 

o prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz rządowych 

programach dedykowanych przedsiębiorcom. 

Budowanie atrakcyjności miasta jest procesem długotrwałym. Ważne jest stworzenie 

takich warunków, by przedsiębiorcy zaufali, że Gorzów to miejsce, w którym mogą 
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czuć się bezpiecznie. Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu jest specjalistyczną 

komórką Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., która została powołana do tego, aby 

wszechstronnie służyć i pomagać przedsiębiorcom. 

W ramach dodatkowych narzędzi usprawniających proces inwestycyjny, a tym samym 

zwiększających atrakcyjność inwestycyjną Gorzowa kontynuowana jest rozbudowa 

Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). System jest narzędziem 

dedykowanym w sposób szczególny przedsiębiorcom, geodetom, urbanistom, 

architektom, rzeczoznawcom. Usprawnia proces inwestycyjny, w tym procedury 

budowlane. Zdaniem ekspertów, gorzowski zbiór danych jest jednym z największych i 

najnowocześniejszych w Polsce. W ciągu 2020 roku trwały prace przygotowujące 

miejscowy plan zagospodarowania dla dużego terenu inwestycyjnego w Gorzowie. To 

240 ha powierzchni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu 

S3, co wyróżnia Gorzów jako potencjalne miejsce lokalizacji inwestycji. 
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SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE 

Korzystny wpływ na rozwój gospodarczy miało utworzenie w 1997 roku terenów 

inwestycyjnych w obszarze miejskim, w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej (KSSSE). KSSSE oferuje bogaty wybór w pełni przygotowanych 

do rozpoczęcia inwestycji działek o funkcji przemysłowej. Lokalizacja strefy jest bardzo 

korzystna z punktu widzenia potencjalnego inwestora: do centrum miasta - 10 km; do 

autostrady A2 - 65 km (50 min); do granicy z Niemcami - 48 km (40 min.); do granicy 

z Czechami - 280 km; do Poznania - 125 km. Dodatkowym atutem jest bezpośredni 

dojazd do drogi krajowej S3. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na 

terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do 

korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku 

dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 

tworzenia nowych miejsc pracy. 

Na koniec 2020 roku KSSSE dysponowała w swojej ofercie terenem znajdującym się 

przy ul. Małyszyńskiej o powierzchni 4,83 ha oraz terenem inwestycyjnym 

zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 130 (kierunek 

Dębno) przy ul. Szczecińskiej o powierzchni 6,07ha. 
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W dwóch kompleksach inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej zlokalizowani są inwestorzy, którzy mieli i mają znaczący wpływ na 

rozwój gospodarczy Gorzowa Wlkp. Wskazane w grafikach powyżej firmy 

wygenerowały od kilkudziesięciu do ponad tysiąca miejsc pracy w zależności od 

podmiotu. 

 

Od września 2018 r. działa rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na realizację 

nowych inwestycji. Zachęta ma formę zwolnienia podatkowego w podatku 

dochodowym. Nowy program daje szansę na skorzystanie z pomocy publicznej 

wszystkim przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację 

inwestycji, jeżeli tylko spełnia ona określone kryteria ilościowe i jakościowe. 
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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE 

W 2020 r. głównym zadaniem w obszarze przedsiębiorczości była pomoc firmom w 

przetrwaniu zastoju spowodowanego pandemią koronawirusa i utrzymanie miejsc 

pracy.  

Współdziałanie Prezydenta Miasta i Rady Miasta zaowocowało uchwaleniem 

specjalnego pakietu pomocowego „Gorzowska Dycha”. Kwota wsparcia wynosiła 10 

milionów złotych, z czego 8 mln zł dedykowane zostało na umorzenie czynszów 

najemcom lokali komunalnych, na umorzenie czynszów dla dzierżawców 

nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, odroczenie lub 

rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za ogródki konsumpcyjne, 

podatki i opłaty lokalne. 2 mln zł przeznaczono na start programu „Gorzowska Dycha”  

- udzielenie dofinansowania dla przedsiębiorców lub do części kosztów wynagrodzenia 

zatrudnionych pracowników. Z uwagi na fakt, iż pula skończyła się po rozpatrzeniu 462 

wniosków, po uzgodnieniach Miasto dołożyło kolejne 1,3 mln zł, aby wszyscy 

gorzowscy przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o pomoc, mogli ją otrzymać. Tym 

samym budżet programu na bezpośrednią pomoc finansową wzrósł do 3,3 mln zł. 

Jesienią 2020 r., w związku z kolejnym zamknięciem wielu sektorów gospodarki, 

Miasto uruchomiło drugą edycję programu pod nazwą „Gorzowska Dycha Bis”. Z 

pomocy skorzystać mógł każdy przedsiębiorca, który z powodu pandemii i 

wprowadzonych obostrzeń stracił w swojej firmie co najmniej 50 procent dochodu. 

Miasto przyznało 1,3 mln zł na bezpośrednie wsparcie. Zainteresowanie otrzymaniem 

pomocy było duże. Do powiatowego urzędu pracy wpłynęło 835 wniosków na kwotę 

2,734 mln zł. Pozytywną decyzję otrzymało 429 przedsiębiorców: 309 

samozatrudnionych oraz 120 pracodawców - na 346 etatów. Ponieważ pula pieniędzy 

była ograniczona, pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia dostali ci, którzy przez 

epidemię stracili najwięcej. Przy podziale pieniędzy okazało się, że aby zostać 

zakwalifikowanym do pomocy, trzeba było mieć spadek przychodów większy niż 70,55 

procent.  

W ramach obu programów w 2020 r. z pozostałych form pomocy skorzystało: 

− umorzenie czynszów dla Najemców lokali komunalnych: na 509 wynajętych 

komunalnych lokali użytkowych, 184 przedsiębiorców złożyło wnioski 

o udzielenie pomocy i ubieganie się o ulgę; pomoc skierowana do 

przedsiębiorców dotyczyła odstąpienia od naliczenia opłaty czynszowej za 

najem lokalu użytkowego (za miesiąc kwiecień oraz maj) lub obniżenia jej do 

1zł/m-c netto (za miesiąc październik i listopad); wpłynęły 184 wnioski, z czego 

pozytywnie rozpatrzono 73; natomiast 67 zostało wycofanych przez najemców 

z powodów formalnych: brak woli udokumentowania spadku przychodów; 

nieuzupełnienie braków w dokumentacji lub dotyczyły przedsiębiorców z branż, 

które nie były objęte ograniczeniami.  

− ulgi w czynszach za dzierżawę: na 17 złożonych wniosków 8 zostało 

rozpatrzonych pozytywnie; ulga polegała na okresowym obniżeniu czynszów za 

2 miesiące do wysokości 1,00 zł netto za miesiąc; decyzje negatywne dotyczyły 

przedsiębiorców z branż, które nie były objęte ograniczeniami. 

− opłaty za użytkowanie wieczyste - grunty Miasta - wpłynęło 19 wniosków w tym 

7 udzielono ulgi i odroczono termin zapłaty w ratach do końca 2020 r. i 11 - 
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udzielono informacji o odroczeniu terminu płatności do 30 czerwca 2020 r. bądź 

31.01.2021 r. 

− opłaty za użytkowanie wieczyste – grunty Skarbu Państwa – wpłynęły 24 

wnioski, w tym: 9 – udzielono ulgi - odroczono termin zapłaty lub rozłożono na 

raty - do końca 2020r. 

− sezonowe ogródki konsumpcyjne - preferencyjne stawki dzierżawy: 6 

przedsiębiorców uzyskało preferencyjne warunki dzierżawy;  

− sezonowe ogródki konsumpcyjne - zajęcie pasa drogowego: do Wydziału Dróg 

wpłynęło 21 wniosków o wydanie zezwolenia, które zostały rozpatrzone 

pozytywnie i wydane zostały decyzje zezwalające na ustawienie ogródków na 

sezon, po niższej, preferencyjnej stawce; 

− podatki i opłaty lokalne: 185 wniosków wpłynęło do Wydziału Podatków i Opłat 

w ramach programu, 98 wniosków złożonych przez przedsiębiorców zostało 

rozpatrzonych pozytywnie; pomoc polegała na rozłożeniu na raty zapłaty 

zaległości podatkowej lub umorzeniu zaległości podatkowej. 

 

W 2020 r. Miasto w dalszym ciągu wspierało przedsiębiorców poprzez zwolnienia z 

podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych. Pomoc 

przyznawana była przedsiębiorcom, którzy zrealizują na terenie miasta inwestycję 

początkową np. założenie nowego zakładu, czy zwiększenie zdolności produkcyjnej. 

Aby stać się beneficjentem takiej pomocy należało złożyć wniosek i zrealizować 

wymagania określone w uchwale. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy 

przysługiwało zwolnienie na okres do 5 lat. 

Akcja #RazemwKryzysie  

Głównym celem projektu było zaangażowanie gorzowian w bezpośrednie wsparcie 

lokalnych przedsiębiorstw, a przedsiębiorców miało zachęcić do uruchomienia 

dodatkowej formy sprzedaży swoich usług, w czasie, gdy realnie nie mogą ich 

realizować. Kluczem projektu #RazemwKryzysie była sprzedaż przez lokalnych 

przedsiębiorców bonów o różnych nominałach na dowolne produkty i usługi z 

odroczonym terminem realizacji. Program wystartował w kwietniu 2020 r. Do programu 

zgłosiło się 21 firm. Firmy, które przystąpiły do akcji reprezentowały najbardziej 

dotknięte, bo pozostające najdłużej w zamknięciu, branże: gastronomiczną, usługową. 

Projekt gorzownawynos.pl 

Branża gastronomiczna szczególnie odczuwa skutki pandemii. Zgodnie z decyzją 

rządu, od 24 października wszystkie restauracje, puby i bary zostały zamknięte. 

Dozwolona jest jedynie sprzedaż na wynos. Na stronie gorzownawynos.pl została 

zbudowana baza gorzowskich restauracji, kawiarni i innych punktów 

gastronomicznych (obecnie ponad 30 restauracji) na kulinarnej mapie Gorzowa, która 

została oddana do dyspozycji mieszkańców, by zamawiali swoje ulubione dania z 

dostawą do domu. Tym samym powstała wyjątkowa gorzowska baza gastronomiczna, 

dzięki której gorzowianie mogą zamawiać jedzenie online, ze świadomością 

wspierania swoich ulubionych lokali w mieście, a nasi lokalni restauratorzy nie będą 

musieli ponosić kosztów, związanych z obsługą ich lokali przez pośredników. 

Docelowo, na stronie tej, znajdują się adresy i numery kontaktowe do wszystkich 

miejsc, w których można zamówić jedzenie na wynos lub pójść i odebrać posiłek.  
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Regionalne centrum przedsiębiorczości  

W październiku 2020 r. ruszył remont budynku przeznaczonego pod Regionalne 

Centrum Przedsiębiorczości. Wspólna inicjatywa Miasta oraz Zachodniej Izby 

Przemysłowo-Handlowej służy profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu 

dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców. Dzięki realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia, powstanie płaszczyzna wzajemnej współpracy, motywująca rozwój 

gospodarczy w obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa oraz 

subregionu gorzowskiego. Miejsce, gdzie lubuscy przedsiębiorcy będą mogli 

skorzystać z wielu usług od szkoleń, mediacji, po choćby legalizację dokumentów 

eksportowych. Liderem projektu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lubuskie 2020. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł, z czego wnioskowane 

dofinansowanie na poziomie 8,5 mln zł.  

 

Inkubator przedsiębiorczości 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo-Przemysłowy tworzy 

nowoczesną infrastrukturę, która posłuży gorzowskim przedsiębiorcom zakładającym 

własną firmę, ale również tym, którzy już prowadzą działalność gospodarczą. 

Nowoczesne pomieszczenia biurowe z pełną bazą IT, strefą kreatywną i zapleczem 

socjalnym pozwolą na prowadzenie działalności w innowacyjnym środowisku, w dobrej 

cenie i lokalizacji. Dodatkowym atutem będzie wsparcie doradcze i finansowe dla 

nowatorskich pomysłów. Powierzchnia użytkowa budynku to 2.800 m². Pomysł jest 

wspólną inicjatywą władz Gorzowa, GOT oraz spółki miejskiej Inneko. Kamieniem 

milowym w rozwoju pomysłu było wniesienie przez miasto do spółki GOT 

nieruchomości przy ulicy Targowej 9. Zgodę na to, jeszcze w czerwcu 2019 roku, 

wyraziła Rada Miasta. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ponad 11 mln zł, a 

dofinansowanie przekracza 7,6 mln zł.   

 

Ilość podmiotów gospodarczych z podziałem na branże  

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON WEDŁUG 

SEKCJI, Stan w dniu 31.XII.2020 r. 

Podmioty wg sekcji PKD 2007  OGÓŁEM 

Osoby fiz. 

prowadzące 

dział. gospod. 

Osoby 

prawne i jedn. 

org. 

niemające 

osob. prawnej 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 185 138 47 

Górnictwo i wydobywanie 1  1 

Przetwórstwo przemysłowe 1144 835 309 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 25 3 22 
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Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami 47 26 21 

Budownictwo 2516 2103 413 

Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych 3801 2897 904 

Transport i gospodarka 

magazynowa 1420 1192 228 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usł. gastronom. 488 356 132 

Informacja i komunikacja 432 331 101 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 647 546 101 

Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 1778 180 1598 

Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 1756 1431 325 

Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 653 482 171 

Administracja publiczna; 

obowiązkowe zabezp. społeczne 44  44 

Edukacja 521 312 209 

Opieka zdrowotna i pom. społeczna 1122 985 137 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 277 127 150 

Pozostała działalność usługowa 1259 690 569 

 OGÓŁEM 18121 12634 5487 
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,…

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz…
Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów…
Transport i gospodarka magazynowa

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami…
Informacja i komunikacja

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność…
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe…

Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa

PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ W  REJESTRZE  REGON  WEDŁUG  SEKCJI
stan na 31.12.2020 r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
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W końcu 2020 r. w Gorzowie Wlkp. było 18,1 tys. podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. o 2,0% więcej niż w końcu 2019 r. W 

strukturze podmiotów gospodarczych 69,7% stanowiły osoby fizyczne, a 30,3% osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Były to m.in. spółki 

handlowe, które stanowiły 10,9% ogółu pomiotów gospodarczych w mieście oraz 

spółki cywilne stanowiące 6,3%. Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w ogóle 

podmiotów w Gorzowie Wlkp. wyniósł 1,5%.  

 

Podmioty według sekcji PKD 

W Gorzowie Wlkp. w strukturze podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON 21,0% stanowiły podmioty związane z handlem; naprawą pojazdów 

samochodowych oraz 13,9% z budownictwem. Istotny udział w ogóle podmiotów 

gospodarczych miały podmioty zajmujące się obsługą rynku nieruchomości (9,8%), 

działalnością profesjonalną, naukowa i techniczną (9,7%) oraz transportem i 

gospodarką magazynową (7,8%).  

 

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła w Gorzowie Wlkp. liczba podmiotów 

prowadzących działalność m.in. w zakresie budownictwa (o 8,7%) zakwaterowania i 

gastronomii (o 5,2%), informacji i komunikacji (o 4,1%), edukacji (o 2,0%). Wzrost 

zanotowano również w jednostkach związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz 

działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (po 1,9%).  

Zmniejszyła się natomiast liczba podmiotów m.in. z sekcji administracja publiczna i 

obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 2,2%) oraz działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,4%).  
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NAKŁADY INWESTYCYJNE INWESTORÓW 

Pomimo trwającej epidemii sprzedaż nieruchomości w 2020 r. odbywała się z dobrym 

skutkiem. W drodze przetargów i rokowań sprzedano 9 działek przeznaczonych pod 

działalność usługową, o łącznej powierzchni prawie 14 ha, za łączną cenę blisko 14 

mln zł, w tym pięć działek w rejonie ulicy Dobrej - uzbrojonych przez Miasto w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na warunkach nakazujących zabudowę 

terenu w terminie czterech lat, czego skutkiem będzie tworzenie w najbliższym czasie 

wielu nowych miejsc pracy. Rozpoczęły się już pierwsze prace inwestycyjne na tym 

terenie firmy Widziszwszystko Limited sp. k., zajmującej się dostarczaniem rozwiązań 

pozwalających na zarządzanie flotą samochodową, firmy usługowej Horodeccy 

dealera samochodów ciężarowych, firmy Kaskat z branży spożywczej, produkującej  

na rynek międzynarodowy. Za ponad 8 mln zł (przy cenie wywoławczej w wysokości 

6,9 mln zł) udało się sprzedać jedną z działek przy ul. Walczaka i Jedwabniczej. Do 

przetargu zostały wystawione dwie działki o łącznej powierzchni 870 tys. metrów 

kwadratowych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

teren ten przeznaczony jest pod usługi komercyjne, w tym obiekty handlu 

wielkopowierzchniowego, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Sprzedane zostały 

także cztery działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, o 

łącznej powierzchni ok. 4 ha, za łączną cenę ponad 5 mln zł, w tym działka przy ulicy 

Stargardzkiej (w pobliżu KSSSE) i Żelaznej. 

Przy trasie wylotowej na Gdańsk, na sprzedanych w 2018 r. za ponad 13 mln zł 

działkach przy ulicy Walczaka, Jedwabniczej i Silwanowskiej prowadzone są 

przygotowania do zagospodarowania nieruchomości. Powstanie tu zespół obiektów 

handlowo-usługowych o łącznej powierzchni zabudowy ponad 47 tys. m². Znajdą się 

w nim: dwudziesty w Polsce hipermarket Selgros (ponad 13 tys. m²), retail park (12,5 

tys. m²), sklep typu „DIY” (12,9 tys. m²), centrum rozrywki (4 tys. m²), multi market (4,4 

tys. m²) oraz stacja paliw (portal dlahandlu.pl). 

Przy ulicy Szczecińskiej wmurowano kamień węgielny pod budowę centrum 

logistycznego Panattoni Park Gorzów. Jest to inwestycja o dużym znaczeniu dla 

rozwoju gospodarczego. Pytania o przestrzeń magazynową są jednymi z pierwszych, 

które zadają potencjalni inwestorzy. Na terenie Panattoni Park Gorzów powstaną dwa 

nowoczesne budynki magazynowe o łącznej powierzchni ponad 69 tys. m². Dzięki 

możliwości elastycznego kształtowania modułów magazyny będą w stanie sprostać 

wymaganiom klientów z różnych branż. Park jest budowany w bezpośrednim 

sąsiedztwie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Lokalizacja 

niedaleko węzła z drogą S3 zagwarantuje połączenie lądowe z najważniejszymi 

rynkami zbytu w kraju oraz za granicą. W ramach Panattoni Park Gorzów działalność 

rozpoczęły dwie firmy. Firma Omnipack, wynajęła blisko 6,5 tys. m² powierzchni 

magazynowej. Jest to lider rynku logistyki dla e-commerce w Polsce, świadczący 

kompleksową obsługę sklepom internetowym. Druga to Logoplaste - międzynarodowa 

firma zajmująca się projektowaniem i produkcją opakowań z tworzywa sztucznego. 

Działa w 16 krajach, ma 63 fabryki, zatrudnia ponad dwa tysiące pracowników. Firma 

jest zaangażowana w działania proekologiczne, w tworzenie nowych metod recyklingu. 
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Przy ul. Myśliborskiej powstaje nowa inwestycja firmy Leroy Merlin. Sklep będzie 

posiadał powierzchnię handlową 10 tys. m², a klienci będą mogli skorzystać z oferty 

30-40 tys. produktów dostępnych od ręki, a także usług projektowania, transportu oraz 

montażu. Prace przy przebudowie budynku i jego adaptacji na potrzeby marketu 

budowlanego ruszyły na początku sierpnia 2020 roku. 

Najemcę znalazła również zabytkowa hala targowa. Atrakcyjnie zlokalizowana, w 

sąsiedztwie centrum handlowego, obiektów handlowych i usługowych oraz targowiska 

miejskiego, przeznaczona jest na cele usługowe. Inwestor nie zdradza szczegółowych 

informacji. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku UM przeprowadził inwentaryzację 

przebiegu wszystkich rodzajów sieci infrastruktury technicznej, znajdujących się na 

gruntach stanowiących własność Miasta i rozpoczęto regulację stanu prawnego na 

gruntach miejskich nowej infrastruktury technicznej, aby umożliwić inwestorom 

rozpoczęcie prac inwestycyjnych bez zbędnej zwłoki. 
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TRANSPORT I DROGOWNICTWO 
 

Długość dróg miejskich w 2020 roku wynosiła 391 km w tym : 

 

Ilość km dróg zbudowanych, wyremontowanych: 

 

 

Długość dróg rowerowych łącznie, ilość km dróg rowerowych powstałych w 2020: 

Długość dróg rowerowych [km] 65,4 

Długość dróg rowerowych oddanych w 2020 r. [km] 7,0 

 

 

Liczba miejsc parkingowych SPP 834 

 

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne w 2020 roku w ramach działań Wydziału 

Dróg: 5 139 522,17 zł. W 2020 roku realizowanych w ramach Wydziału Dróg było 27 

zadań, na które zostało zawartych 90 umów. Zadania realizowane przez WDR w 

2020r. : 

1. Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada -Etap II. Wartość inwestycji: 428 580 

zł. 

2. Przebudowa ul. Słoneczna- projekt. Wartość inwestycji: 24 354 zł. 

3. Przebudowa ul. Słowiańskiej. Wartość inwestycji: 775 681 zł. 

4. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Ukośnej. Wartość inwestycji: 5 535 

zł. 

5. TUPTUŚ- przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Wartość inwestycji: 318 895 zł. 

6. PROGRAM BEZPIECZNY GORZÓW- modernizacja infrastruktury 

drogowej. Wartość inwestycji: 137 216zł. 

 Długość w kilometrach [km] 

Drogi krajowe 10,829 

Drogi wojewódzkie 21,214 

Drogi powiatowe 72,218 

Drogi gminne 188,416 

Drogi wewnętrzne 98,353 

Łącznie: 391,030 

 Długość w kilometrach [km] 

Budowa nowych odcinków dróg 0,14 

Długość utwardzonych ulic i odcinków dróg 0,25 

Remonty nawierzchni ulic i dróg 1,48 

Łącznie: 1,87 
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7. Montaż progów zwalniających na ul. Niwickiej. Wartość inwestycji: 12 103 

zł. 

8. Budowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola 

Kubusia Puchatka. Wartość inwestycji : 22 922 zł. 

9. Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego - droga dojazdowa do budynków 

nr 132b -144b. Wartość inwestycji : 132 542 zł. 

10. Przebudowa ul. Dojazdowej. Wartość inwestycji: 317 915 zł. 

11. Przebudowa ul. Kombatantów- projekt. Wartość inwestycji: 29 520 zł. 

12. Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Dobrej 14,15,15d. Wartość 

inwestycji: 17 709 zł. 

13. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego. Wartość 

inwestycji: 239 253 zł. 

14. Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi. Wartość 

inwestycji: 546 888 zł. 

15. Przebudowa ul. Kirasjerów. Wartość inwestycji: 532 739 zł. 

16. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. 

Żniwnej. Wartość inwestycji: 118 767 zł. 

17. Przebudowa ul. K. Wielkiego. Wartość inwestycji : 877 139 zł. 

18. Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej. Wartość inwestycji: 171 361 zł. 

19. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji: 65 256 

zł. 

20. Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina- projekt. Wartość inwestycji: 

16 134 zł. 

21. Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej. Wartość inwestycji: 82 236 zł. 

22. Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową. Wartość 

inwestycji: 33 302 zł. 

23. Rozbudowa oświetlenia ul. Witnicka do posesji 21. Wartość inwestycji: 7 982 

zł. 

24. Budowa oświetlenia ul. Grabowa (posesje 10,11,13). Wartość inwestycji: 29 

397 zł. 

25. Rozbudowa oświetlenia o dł. Ok 240 m ul. Kostrzyńska -odcinek od posesji 

24a. Wartość inwestycji: 18 966 zł. 

26. Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta- budowa drogi pieszo-

rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego. 

Wartość inwestycji: 83 640 zł. 

27. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego/Zygalskiego. 

Wartość inwestycji: 93 480 zł. 

 

Zasięg transportu publicznego  

Komunikację zbiorową w Gorzowie Wlkp. na zlecenie Urzędu Miasta realizuje Miejski 

Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Komunikację miejską tworzą: 

• 3 linie tramwajowe (2 linie zawieszone z uwagi na prace modernizacyjne 

torowisk, 1 linia kursująca na trasie Wieprzyce - Dowgielewiczowej),  

• 45 linii autobusowych (w tym: 37 linii autobusowych dziennych, 1 zastępcza 

za tramwaje, 5 nocnych, 2 dojazdowo-zjazdowe). Długość linii autobusowych 

wynosiła 558 km (w tym 185 km podmiejskie), natomiast długość tras czynnych 

na koniec 2020 – 183 km. W przypadku komunikacji tramwajowej długość linii 
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wynosiła 25 km (dla wszystkich 3 linii tramwajowych), natomiast dla linii 

kursującej 8,75 km. 61 autobusów średnio w trakcie roku pełniło obsługę 

komunikacyjną Miasta Gorzowa oraz gmin ościennych tj. Bogdańca, Deszczna, 

Lubiszyna, Santoka, Kłodawy (Chwalęcice) i Witnicy (Sosny, Stare 

Dzieduszyce).  

 

Analiza stanu technicznego taboru autobusowego  

MZK jako operator świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego na liniach 

tramwajowych i autobusowych. Spółka posiada 81 autobusów oraz 22 tramwaje. 

22 pojazdy to tramwaje liniowe, natomiast dodatkowe dwa pojazdy to tramwaj 

historyczny i imprezowy, które są wykorzystywane okazjonalnie. Struktura taborowa 

MZK przedstawia się następująco: 

• Tabor tramwajowy: 

− 6E/ZGTW – 8 szt.,(55 lat) 

− PESA Twist 2015N – 14 szt., (1 rok) 

− tramwaj historyczny – 1 szt. – nie realizuje przewozów liniowych, 

− tramwaj imprezowy – 1 szt. – nie realizuje przewozów liniowych. 

 

Struktura taboru autobusowego MZK ze względu na wiek: 

Rodzaj taboru 
Wiek w 
latach 

Ilość 
(szt.) 

Solaris Urbino12 21 4 

Solaris Urbino12 20 4 

Solaris Urbino12 18 8 

MAN NL 263 17 1 

MAN NL 263 16 1 

MAN NL 263 15 2 

Solaris Urbino12 14 3 

MAN NL 273 13 4 

MAN NL 313 12 1 

MAN NL 313 11 7 

MAN Lion’s City 283 9 11 

Solaris Urbino nU12 4 10 

MAN Lion’s City Euro 6 NL 323 3 15 

MAN NL 263 3 4 

MAN NL 253/3T/HYBRID 3 6 

Razem 81 

 

Pojazdy gorzowskiej komunikacji miejskiej w 2020 r. przewiozły 14 420 663 

podróżujących. Pasażerowie zakupili bilety za kwotę: 10 230 185 zł netto. 
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Inwestycje w obszarze transportu publicznego: 
 
1. Projekt pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 
 

Całkowita wartość Projektu 199 673 471 zł 
Wartość wydatków kwalifikowalnych  137 690 081 zł 
Wartość dofinansowania Projektu  84 374 394 zł  
Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operac. Infrastruktura i Środowisko. 
W roku 2020: wykonanie:  35.492.654 zł, w tym dofinansowanie:  17.275.009 zł 
 

W 2020 roku w ramach projektu  realizowana była przebudowa ul. Sikorskiego, 
przebudowa ul. Kostrzyńskiej, przebudowa ul. Chrobrego, prowadzone były roboty 
związane z budową budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i 
monitoringu oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego. 

 

W ramach projektu „System Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gorzowie 
Wlkp.” realizowane były: 

 

Przebudowa ul. Sikorskiego - roboty zakończono. 

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano m. in. od skrzyżowania 
z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Pionierów deptak wyłączony z ruchu 
samochodowego. Dokonano optymalizacji lokalizacji przystanków tramwajowych 
poprzez korektę istniejących przystanków. Wykonano obustronne chodniki oraz 
ścieżki rowerowe. W pobliżu najważniejszych funkcjonalnie miejsc wyznaczono strefy 
dla rowerów - stojaki rowerowe. Wykonano maty wibroizolacyjne szyn oraz smarownic 
torowych w rejonie ostrych łuków.Przebudowie uległo torowisko wzdłuż całego 
projektowanego odcinka oraz dodatkowo w obszarze skrzyżowania ul. Sikorskiego z 
ul. Jancarza. 

 

 

 

 

KASY BILETOWE; 
4 783 759,69; 46,8%

SPRZEDAŻ HURTOWA; 
1 658 367,85; 16,2%

AUTOMATY ; 
2 689 650,93; 26,3%

BILETY ELEKTRONICZNE; 
1 091 204,41; 10,7%

SPRZDAŻ U KIEROWCÓW; 
7 202,78; 0,1%

Strukutra sprzedaży biletów w wartości netto wg kanałów 

dystrybucji za 2020 rok
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Przebudowa ul. Chrobrego 

Zaawansowanie na poszczególnych odcinkach przebudowy ul. Chrobrego: 

• Mickiewicza – Słowackiego: Zakończono zasadnicze prace na sieci 
wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz prace związane z nadbudową 
studni na przyłączach kanalizacji sanitarnej. Wykonano prace na sieci gazowej 
po stronie L i P. 

• Słowackiego – Jagiellończyka: zakończono zasadnicze prace związane 
z uzbrojeniem podziemnym.  

• Jagiellończyka – Borowskiego:  Realizowano prace na sieci gazowej. 
Ustawiono słupy trakcyjno-oświetleniowe, zamontowano wysięgniki i oprawy 
oświetleniowe. Wykonano rozbiórki na skrzyżowaniu z ul. Jagiellończyka.  W 
trakcie odkryto znaleziska archeologiczne. 

• Prace w rejonie skrzyżowania z Borowskiego – zakończono prace związane z 
przebudowa uzbrojenia w rejonie skrzyżowania. Wykonano płytę torową oraz 
montaż szyn. Przejazd przez skrzyżowanie odbywa się po nawierzchniach 
tymczasowych z kruszywa. 

• Borowskiego – Krzywoustego: Zakończono prace związane z przebudową 
uzbrojenia podziemnego, dolnych warstw konstrukcji drogowo-torowych oraz 
związane z montażem szyn. Ułożono ok 1/2 długości ścieku granitowego 
wzdłuż torowiska. Zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe na słupach 
trakcyjno-oświetleniowych . 

• Krzywoustego – 30-go Stycznia: Realizowano prace brukarskie przy budynkach 
i w śladzie torowiska. W rejonie skrzyżowania z ul. 30-go Stycznia 
przebudowano uzbrojenie podziemne i przystąpiono do wykonywanie 
konstrukcji drogowych.  

• 30-go stycznia – Łokietka do mostku: wykonywanie pierwszych warstw 
konstrukcyjnych torowo-drogowych i równoległe wykonywanie przy kanalików 
kanalizacji odwodnienia , które przechodzą przez warstwy konstrukcji drogowo-
torowych.  

• Łokietka za mostkiem – Wybickiego: Zakończono zasadnicze prace branży 
wod-kan. Trwają prace związane z usuwaniem kolizji z kablami 
energetycznymi. Wykonano fundamenty słupów trakcyjnych. 

 

 

„Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu miejskiego” 

W ramach zadania inwestycyjnego zostało przeprowadzone postępowanie na wybór 
wykonawcy robót. Została podpisana umowa na wykonanie systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej i monitoringu. Przeprowadzono również postępowanie 
przetargowe i podpisano umowę na adaptację pomieszczeń pod  Centrum Monitoringu 
Wizyjnego. Rozpoczęta została realizacja zadania, w ramach którego zaplanowano 
wykonanie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w  technologii LED 
wielokolorowych, na których będą wyświetlane w czasie rzeczywistym godziny 
odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej.  

W ramach zadania zaplanowano również montaż kamer cyfrowych oraz wykonanie 
Centrum Monitoringu Wizyjnego, które będzie znajdować się w budynku Policji przy ul. 
Wyszyńskiego. Na potrzeby obydwu systemów zostaną wykonane serwerownie 
i aplikacje wspomagające, tj. portal www dla pasażera, aplikacja mobilna, 
oprogramowanie dyspozytorskie, oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie 
dla obydwu systemów oraz oprogramowanie wspierające eksploatację systemów.  

W ulicy Kostrzyńskiej prace torowe zostały zakończone, uzyskano pozwolenia 
na użytkowanie. 
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2. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

W 2019 r. Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Zakup nowych autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” 
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Przewidywana wartość całkowita projektu: 30 724 969,50 zł. Realizacja rzeczowa 
projektu trwa od 05.02.2020 r. i zaplanowana jest do 30.11.2022 r.  
Zakres projektu obejmuje: 
1. Zakup 8 nowych autobusów elektrycznych. 
2. Budowę, zakup i instalację stałych elementów infrastruktury technicznej 
oraz wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii autobusów 
zakupionych w ramach projektu – 3 stacje ładowania na pętlach autobusowych 
(Śląska, Marcinkowskiego, Dekerta – Szpital) oraz 4 podwójne stacje ładowania 
na terenie zajezdni Operatora - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 
Wielkopolskim Spółka z o.o.  
3. Budowę pętli przy ul. Marcinkowskiego (budowa miejsc postojowych dla autobusów 
przy stacjach ładowania oraz zagospodarowanie terenu). 
 
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” Miasto wydatkowało 
w 2020 roku 19.801,04 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.359,38 zł. 
 
Działania realizowane w roku 2020: 
• podpisano 3 umowy o przyłączenie do sieci przy ul. Karola Marcinkowskiego, 
Jana Dekerta i Śląskiej; 
• zlecono wykonanie aktualizacji analizy kosztów i korzyści, w związku 
z koniecznością aktualizacji terminów realizacji projektu; 
• zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pętli 
autobusowej przy ul. Marcinkowskiego; 
• ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup 8 sztuk autobusów elektrycznych 
i budowę stacji ładowania.  
MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w przedsięwzięciu na 
warunkach podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych 
w ramach  porozumienia zawartego z gminą Gorzów Wlkp. Spółka MZK nie poniosła 
wydatków na realizację projektu w roku 2020.  
 
3. Rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego - wydatkowano 68.896 zł, 
z przeznaczeniem na: 

• wykonanie opracowania dokumentacji (uzyskano pozwolenie na budowę); 

• przyłączenie do sieci energetycznej na potrzeby budowy oświetlenia 
oraz zasilenia budynku socjalnego na terenie pętli autobusowej przy 
ul. Marcinkowskiego; 

• roboty budowlane - budowa oświetlenia drogowego polegającego 
na demontażu jednej lampy oświetleniowej i posadowieniu czterech nowych 
lamp oświetleniowych; 

• nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie posadowienia  
i przyłączenia do sieci energetycznej czterech nowych lamp w ramach zadania 
pn. „Rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego „ – Etap II. 
 

4. Ustawienie budynku socjalnego dla MZK - pętla Wieprzyce - wydatkowano 166 470 
zł z przeznaczeniem na:  
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• dostawę i montaż budynku modułowego z zapleczem socjalnym 
dla motorniczych MZK; 

• budowę fundamentu w postaci płyty żelbetowej, przyłącza wodociągowego, 
kanalizacyjnego, energetycznego, chodnika oraz zagospodarowania terenu; 

• pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego; 

• nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego. 

 
 
Działalność inwestycyjna miasta w zakresie komunalnym 

Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej 

W ramach zadania wybudowano ogrodzony plac zabaw składający się z 11 urządzeń 

zabawowych i bezpiecznej nawierzchni. Wartość inwestycji - 104.999,99 zł. 

Modernizacja placu zabawa w parku Kopernika 

W ramach zadania  rozbudowano istniejący plac zabaw o dodatkowe 6 elementów. 

Wartość inwestycji - 125.219,60 zł 

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych 

terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie  

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatkowanie związane z 

rewitalizacji  parku Kopernika, w ramach której: zmodernizowano istniejącą 

nawierzchnię bitumiczną, wykonano nawierzchnię mineralną, zamontowano nowe 

ławki i kosze, wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin, zrekultywowano 

powierzchnie trawiaste, zamontowano elementy ochronne dla zwierząt (budki dla 

ptaków, budki dla wiewiórek, budki dla owadów, poidła dla ptaków). Wyremontowano 

i wybudowano 848 m nowych ścieżek w parku. Wartość inwestycji – 3.857.738,44 zł. 

Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 

Wlkp. 

Zakres zadania przewidywał  modernizację alejek parkowych (2,5 km 

wyremontowanych i wybudowanych nowych ścieżek w parku), rozbiórkę istniejącej  

kładki dla pieszych oraz montaż nowej, wykonanie nowego oświetlenia, montaż 

elementów małej architektury (w tym placu zabaw, siłowni), ustawienie toalety 

publicznej, remont punktów widokowych. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach 

programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska.. Wartość inwestycji – 5.752.859,00 

zł. 

Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt 

W ramach zadania wykonano modernizację boksów od nr 11 do nr 25 w Schronisku 

dla bezdomnych zwierząt przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wlkp. na dz. nr 1409 

i 1408/5 obręb 10 Zamoście. Wartość inwestycji – 169.728,22 zł. 

Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta  

W ramach zadania zrealizowano 3 siłownie plenerowe ze zmiennym obciążeniem. 

Wartość inwestycji – 331 827, 20 zł.  

Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz  

z zagospodarowaniem terenu 
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W ramach inwestycji wykonano nowe schody, umocnienie skarpy wzdłuż 

ul. Na Skarpie, utwardzoną ścieżkę asfaltową oraz przeprowadzono remont 

chodników. Wartość inwestycji – 464 247,07 zł. 

Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej                

Wykonano remont istniejących 7 ciągów schodów terenowych oraz  ciągu pieszego 

przy ul. Dywizjonów 303 oraz Okólnej. Wykonano balustradę wzdłuż chodnika 

oraz przeprowadzono remont murku oporowego betonowego. Wartość inwestycji – 

329 996,48 zł. 

Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego  

W ramach inwestycji ustawiono następujące kilka urządzeń zabawowych oraz 

elementy małej architektury. Wartość inwestycji – 75 299,99 zł. 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej                                                 

W ramach rozbudowy placu zabaw przy ul. Fabrycznej został dostawiony zestaw 

zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka sprężynowa oraz wykonano ogrodzenie. 

Wartość inwestycji – 40 000,00 zł. 

Przebudowa fontanny w parku Kopernika – modernizacja pompy               

W ramach zadania zmodernizowano fontannę za koszt 79 989,00 zł. 

Budowa urządzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej                           

W ramach zadania zamontowano zestaw do treningu ogólnorozwojowego i biegów 

przeszkodowych. Wartość inwestycji – 79 996,00 zł. 

Budowa schodów ul. Dywizjonu 303        

W ramach zadania wykonano nowe schody z kostki brukowej. Wartość inwestycji – 

68 618,72 zł. 

Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry.  

W ramach zadania wykonano I etap prac, tj. rozbiórkę istniejącej nawierzchni Starego 

Rynku oraz wykonano wykop wokół prezbiterium Kościoła Katedralnego w celu 

odsłonięcia cokołu. Przeprowadzono badania archeologiczne w miejscu robót. W 

związku z uwagami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po odkryciu złego stanu 

kamiennego cokołu prezbiterium opracowano dokumentację zamienną w zakresie 

zastosowanych rozwiązań. Dodatkowo opracowano dokumentację projektową w 

zakresie wymiany nawierzchni z kamienia polnego zlokalizowanego w bezpośrednim 

sąsiedztwie Katedry oraz remontu nawierzchni z kostki bazaltowej w rejonie Starego 

Rynku. Wartość inwestycji – 163.502,85 zł. 

Budowa ogrodzeń terenów placów 

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 88 sztuk przęseł ogrodzenia 

panelowego. Przeprowadzono prace związane ze wzniesieniem paneli na czterech  

miejskich placach zabaw: przy ul. Walczaka, Wawrzyniaka, Dąbroszyńskiej i 

Bohaterów Westerplatte. Wartość inwestycji - 38.457,00 zł. 

 

Długość sieci gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, punktów 

oświetleniowych; ile km powstało w 2020 

 

1. Długość sieci gazowej wynosi 376,7 km, w tym 268,3 km gazociągi niskiego 

i średniego ciśnienia, 108.4 km przyłącza gazowe niskiego i średniego ciśnienia. 

2. Długość sieci wodociągowej wynosi 399,94 km. 
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3. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 344,48 km. 

4. Ilość punktów oświetleniowych wynosi 1.981 sztuk. 

 

Bilans realizacji w 2020 r.: 

1) Inwestycje Miasta: 

• sieć gazowa - w 2020 roku wybudowano 353,1 m sieci gazowej w 

ul. Sikorskiego; 

• sieć kanalizacyjna - w 2020 roku wybudowano 2,6 km, w tym 86,4 m w 

ul. Śląskiej, 434 m w ul. Sikorskiego, 314,2 m w ul. Szarych Szeregów, 487 m 

w ul. Komeńskiego i Owocowej, 1,1 km w ul. Żwirowej i Roosevelta. 

• sieć wodociągowa - w 2020 roku wybudowano 1.819 m w ul. Sikorskiego. 

• ilość punktów świetlnych – w 2020 r. wybudowano 28 punktów oświetleniowych, 

w tym 4 sztuki przy ul. Ikara, 12 sztuk przy ul. Dolnej, 5 sztuk przy 

ul. Kostrzyńskiej, 6 sztuk ul. Grabowej,1 sztuka ul. Witnickiej; 

2 ) Inwestycje podmiotów zewnętrznych: 

• w 2020 roku wybudowano  22,5 km sieci, w tym 10,7 km sieci wodociągowej 

oraz 11,8 km sieci kanalizacji  sanitarnej (realizacja Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.); 

• w 2020 roku wybudowano 8,5 km sieci gazowej (realizacja przez Polską Spółkę 

Gazownictwa). 

 

Odsetek wyposażenia mieszkań w pełną infrastrukturę 

 

1. Liczba zawartych umów przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o., które obejmują również podmioty gospodarcze. 

 

Liczba wszystkich zawartych umów  na dzień 31.12.2020 r. 

 
  

Woda Woda i kanal. 

sanitarna 

Kanalizacja 

sanitarna 

Razem 
 

 
  Gmina Gorzów Wlkp.       10607   

 
1 Gorzów Wlkp. 837 9691 79 10607 

  
  

2. Ilość mieszkań wyposażonych w gaz w Gorzowie Wlkp. wynosi 27 tys.  

3. Ilość mieszkań wyposażonych w c.o. wynosi ok. 31 tys. 

  

Tereny zielone - miejskie 

Tereny zielone objęte stałym utrzymaniem w 2020 roku były podzielone 

na 9 następujących rejonów: 

 

Lp. Nazwa rejonu Powierzchnia 

ogólna m2 

Powierzchnia 

trawników m2 

Powierzchnia 

krzewów                              

i żywopłotów m2 
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1 Zawarcie i 

Zakanale 

 

299.448 282.698 8.686 

2 Centrum 302.133 235.461 22.592 

3 Janice i Dolinki 226.485 208.392 13.834 

4 Parki 

Siemiradzkiego i 

Zacisze 

122.000 63.000 1.184 

5 Parki Kopernika, 

przy Szpitalu 

Psychiatrycznym i 

Czechówek 

579.248 219.406 2.597 

6 Manhattan i parki 

Górczyński i 750-

Lecia Miasta 

363.788 340.837 5.821 

7 Górczyn i Piaski 298.852 263.570 25.635 

8 Staszica i park 

Słowiański 

566.675 272.794 12.854 

9 Słoneczne 288.088 277.343 13.129 

     

10 RAZEM 3.046.717 m2 

304,67 ha 

2.163.501 m2 

216,35 ha 

106.332m2 

10,63 ha 

 

Założenia przyjęte w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych w 2020 roku: 

• koszenie trawników w Centrum – na bieżąco, 

• koszenie trawników pozostałych terenów - średnio 5/sezon (powierzchnia 

płaska) i 2,5/sezon  (skarpy); (kierowano się także zasadą maksymalnego 

ograniczania koszeń w miejscach, gdzie jest to możliwe (skarpy, szerokie pasy 

międzyjezdniowe, czy duże połacie trawiaste w parkach); miało to na celu 

zmniejszenie strat wody oraz zmierzało do samoistnego założenia terenów o 

charakterze łąkowym. cięcie krzewów w żywopłotach średnio 3 krotności, w 

skupinach 1 krotność), 

• odchwaszczanie krzewów w żywopłotach średnio 1/sezon. 

W przypadku zabiegów pielęgnacyjnych, w pierwszej kolejności wykonywane były 

wszystkie zabiegi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w ruchu 

drogowym, poruszania się pieszych. 

W 2020 roku w ramach nasadzeń roślin jednorocznych, do obsadzenia kwietników 

ziemnych i betonowych, wież i donic kwiatowych wiszących zakupiono różnorodne 

kwiaty, ale również wprowadzono roślinność trwałą np. krzewy czy ozdobne trawy. 

Dodatkowo zakupiono nowe pojemniki – donice do nasadzeń w ilości 54 sztuk. 

Posadzono również 149 sztuk drzew (lipy drobnolistne, klony polne, dęby szypułkowe, 

graby, jarzęby, klony zwyczajne) w różnych częściach Miasta. 
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W ramach gospodarowania miejskim terenami zieleni przeprowadzono wycinkę 441 

sztuk drzew – ilości wynikające z decyzji uzyskanych w końcówce 2019, jak 

i do połowy 2020 roku. Przyczynami usunięcia były w większości przypadków 

obumarcie, znaczne porażenie chorobami i szkodniki w stopniu nie rokującym szans 

na przeżycie, przez co stanowiły zagrożenie dla ludzi i mienia oraz w kilku przypadkach 

były to okazy kolidujące z budową wjazdu/zjazdu na działkę w pasie drogi stanowiącej 

własność Miasta. 

W okresie jesiennym 2020 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 

zlecono wykonanie łąk kwietnych na wybranych terenach zieleni. Powstały 

one dwiema metodami - z pełnym przygotowaniem gruntu oraz z tzw. wsiewką nasion 

roślin łąkowych w istniejącą nawierzchnię trawiastą po jej bardzo niskim skoszeniu. 

Prace wykonano na łącznej powierzchni 8.350 m2 w następujących miejscach: park 

Górczyński, park 750-Lecia Miasta Gorzowa, Aleja Księdza Andrzejewskiego oraz 

skarpa ul. Matejki. W sezonie 2020 roku kontynuowano, prowadzoną od 5 lat likwidację 

zinwentaryzowanych stanowisk barszczu Sosnowskiego. 

 

Ochrona dzikich zwierząt 

Zamówieniem dotyczącym udzielenia opieki dzikim zwierzętom objęto usługi 

weterynaryjne polegające na udzielaniu pomocy weterynaryjnej chorym dzikim 

zwierzętom (ssaki, ptaki, gady i płazy), w tym także zwierzętom łownym w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy 

gatunków zwierząt łownych oraz poszkodowanym w kolizjach drogowych na terenie 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W 2020 r. pomoc weterynaryjną uzyskały 243 

zwierzęta: 31 saren, dzik, 4 lisy, 13 jeży, 17 nietoperzy, 2 wiewiórki, 89 gołębi, 7 

jaskółek, 11 sójek, łabędź, 5 szpaków, 4 kosy, 8 jerzyków, 3 bociany, 6 wron, 5 kawek, 

5 dzikich kaczek, 4 pustułki, lelek zwyczajny, myszołów, 2 szczygły, brzegówka, 11 

wróbli, 8 srok, 2 drozdy oraz dzięcioł. We wszystkich przypadkach wymagana była 

interwencja weterynaryjna.  

Przeprowadzono również działania ochronno-interwencyjne polegające na schwytaniu 

i przemieszczeniu do środowiska przyrodniczego 300 sztuk nietoperzy zgrupowanych 

na klatce schodowej wielorodzinnego bloku mieszkalnego. Dodatkowo wykonano 100 

sztuk budek lęgowych dla jerzyków. 

 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

W 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności  zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego podjęty Uchwałą 
Rady Miasta. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowano 
wraz z administratorem Schroniska dla Bezdomnych  Zwierząt, t.j. Stowarzyszeniem 
Pomocy Zwierzętom AZYL wybranym w drodze konkursu poprzez przyjmowanie do 
schroniska i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym. 
W ramach tego zadania w 2020 roku odnotowano: 
- przyjęcia zwierząt do schroniska – 529, w tym: 
- przyjęcia z interwencji - 251,  
- przyjęcia od osoby doprowadzającej - 224,   
- zwrot zwierzęcia - 33,  
- ogólna liczba wydań zwierząt - 536,  
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- adopcja zwierzęcia - 423,  
- zejście zwierzęcia – 2,  
- odbiór przez właściciela - 110. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz leczenie, 

realizował Urząd poprzez: 

• zakup karmy w okresie jesienno-zimowym oraz przekazywanie 

jej organizacjom pozarządowym, a dalej opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących, którzy są zarejestrowani w Urzędzie lub rejestrach organizacji 

pozarządowych; 

• zakup ocieplanych bud dla kotów wolno żyjących;  

• kierowanie zwierząt na leczenie, w ramach umów zawartych z zakładami 

leczniczymi dla zwierząt; 

• podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale 

organizacji pozarządowych i przedstawiciela Urzędu, w tym ich wyłapywanie, 

poddanie sterylizacji/kastracji i wypuszczeniu na wolność w miejscu odłowienia; 

W ramach tego zadania w 2020 roku wysterylizowano - 325 kotek i wykastrowano – 

90 kotów. Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w zadania w 2020 roku 

wyniosły: 685.545,00 zł. 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boksów oraz pomieszczeń 

opieki weterynaryjnej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” przeprowadzono 

modernizację boksów od nr 11 do nr 25. Środki finansowe przeznaczone na realizację 

zadania w 2020 roku wyniosły: 169.728,22 zł. 

 

Środowisko 

Jakość powietrza 

System monitoringu jakości powietrza w Gorzowie Wielkopolskim prowadzony jest w 

oparciu o dwie stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ): 

zlokalizowane przy ul. Kosynierów Gdyńskich i przy ul. Piłsudskiego. Pomiary 

wykonywane na tych stacjach wraz z modelowaniem matematycznym pozwalają 

na określenie stężeń substancji i obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych na 

terenie całego miasta. Pomiary prowadzone są dla wszystkich wymaganych 

substancji. 

Wyniki pomiarów udostępniane na stronie GIOŚ wskazują, że w 2020 r.  na terenie 

Gorzowa nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych, alarmowych oraz 

informowania dla żadnej z badanych substancji. Sporadycznie przekraczane były 

stężenia dobowe pyłu PM10: na stacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich 7 razy, a na stacji 

przy ul. Piłsudskiego 5 razy w ciągu roku (dopuszczalna częstość przekraczania 

stężenia dobowego PM10 w roku kalendarzowym wynosi 35 razy). Najwyższe dobowe 

stężenie pyłu PM10 odnotowano 2 października 2020r. na stacji przy ul. Kos. 

Gdyńskich i wynosiło ono 73 µg/m3 (wartość dopuszczalna 50 µg/m3). Natomiast 

podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020 miało miejsce  przekroczenie poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu B(a)P  w pyle PM10.  

 

Tabela 1. Stężenia średnioroczne obliczone na podstawie serii wyników pomiarów 

substancji na stacjach pomiarowych w Gorzowie Wielkopolskim 
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Badana 
substancja 

SO2 

[µg/m
3
] 

NO2 

[µg/m
3
] 

NOx 

[µg/m3] 

Benzen 

[µg/m3] 

Pył PM10 

[µg/m3] 

Pył PM2,5 

[µg/m3] 

Pb 

[µg/m3] 

B(a)P 

[ng/m3] 

Poziom 
dopuszczalny 

20 40 30 5 40 20 0,5  

Poziom 
docelowy 

       1 

Stacja ul. 
Kosynierów 
Gdyńskich 

5,5 16 30 0,6 20 14 0,005 2,97 

Stacja ul. 
Piłsudskiego 

Nie 
bada się 

Nie 
bada się 

Nie 
bada się 

Nie 
bada się 

21 14 0,005 1,81 

 

W zakresie ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji Miasto w 2020 r., podobnie jak 

w latach ubiegłych,  realizowało działania naprawcze określone w Programie ochrony 

powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski. 

Działania podejmowane w 2020 roku w celu poprawy jakości powietrza to m.in: 

1) obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez likwidację niskosprawnych 

urządzeń na paliwa stałe;  

2) likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej; 

3) ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków; 

4) poprawa czystości jezdni i ich otoczenia; 

5) utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 

remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi; 

6) zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta; 

7) kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów; 

8) rozwój systemu ścieżek rowerowych; 

9) stosowanie niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych;  

10) stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

zapisów umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10.  

Rys. 1. Wyniki pomiarów jakości powietrza w latach 2018-2020 dla pyłu PM10 
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Rys. 2. Wyniki pomiarów jakości powietrza w latach 2018-2020 dla benzo(a)pirenu  

 

 

Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta przetwarzane są w instalacji 

należącej do firmy INNEKO sp. z o.o., spełniającej wymogi instalacji komunalnej 

i zapewniającej: 

− mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,  

− składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

 

Tabela 1. Istniejąca instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

Lp. Nazwa i adres instalacji 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

eksploatację 

instalacji 

Przepustowość 

części 

mechanicznej 

[Mg/rok] 

Przepustowość 

części 

biologicznej 

[Mg/rok] 

1 
MBP, ul. Teatralna 49, 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

INNEKO sp. z o.o. 

Gorzów Wielkopolski 
63 000 31 500 

Źródło: INNEKO sp. z o.o. 
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Tabela 2. Istniejące składowisko odpadów komunalnych na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego  

Lp. Nazwa i adres składowiska 

Podmiot 

eksploatujący 

instalację 

Pojemność 

całkowita 

[m3] 

Pojemność 

wypełniona 

[m3] 

Pojemność 

pozostała 

[m3] 

1 

Składowisko odpadów 

komunalnych  

w Gorzowie Wielkopolskim 

INNEKO sp. z 

o.o. Gorzów 

Wielkopolski 

376 574 43 228 333 345 

Źródło: INNEKO sp. z o.o. 

Tabela 3. Istniejąca kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 

biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Zdolność 

przerobowa roczna 

[Mg/rok] 

1 

Kompostownia, ul. Małyszyńska 180,  

działka ewid. 154/2, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski  

INNEKO sp. z o.o. Gorzów 

Wielkopolski 
10 000 

Źródło: INNEKO sp. z o.o. 

Tabela 4. Istniejące kompostownie odpadów ulegających biodegradacji zbieranych 

selektywnie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Zdolność 

przerobowa roczna 

[Mg/rok] 

1 

Kompostownia, ul. Małyszyńska 180,  

działka ewid. 154/2, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski  

INNEKO sp. z o.o. Gorzów 

Wielkopolski 
15 000 

2 

Kompostownia, ul. Małyszyńska 180,  

działka ewid. 85/1, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

INNEKO sp. z o.o. Gorzów 

Wielkopolski 
15,300 

Źródło: INNEKO sp. z o.o. 

Dokumentem regulującym sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych na 

terenie miasta jest uchwalony przez Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6 

oraz przez Radę Miasta Regulamin utrzymania czystości i porządku. 

System zbiórki odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych obejmuje poza zmieszanymi odpadami komunalnymi: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) metale; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki, chemikalia; 

9) zużyta odzież i tekstylia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
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13) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów przeprowadzanych we 

własnym zakresie; 

14) zużyte opony; 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek. 

Masa odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2020 

r. wyniosła 29 443 Mg. Analizy dokonano zestawiając ilości odebranych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w roku 2019 i 2020 

w podziale na poszczególne sektory. 

 

Tabela 5. Zestawienie odpadów zmieszanych (kod 20 03 01) [Mg] w roku 2019 i 2020 

w poszczególnych sektorach na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

Zestawienie odpadów niesegregowanych w latach 2019 i 2020 

sektor Rok 2019 Rok 2020 

sektor II 16 454 14 088 

sektor III 18 348 15 354 

RAZEM 34 803 29 443 

 

Z przedstawionych danych wynika, że ilość zebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w roku 2020 jest mniejsza niż w roku 2019, co 

może świadczyć o większej segregacji przez mieszkańców pozostałych frakcji 

odpadów komunalnych. Od kwietnia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych gromadzą selektywnie wytworzone na terenie 

nieruchomości odpady. 

Odpady selektywnie zbierane wg ich rodzaju. 

 

Tabela 6. Masa [Mg] odpadów selektywnie zebranych w Gorzowie 

Wielkopolskim w roku 2020 r. 

S
e
k
to

ry
 

1
5
 0

1
 0

6
 

O
p

a
k
o

w
a
n

ia
 

w
ie

lo
m

a
te

ri
a
ło

w
e

 

1
5
 0

1
 0

1
 

O
p

a
k
o

w
a
n

ia
 z

 

p
a
p

ie
ru

 i
 t

e
k
tu

ry
 

1
5
 0

1
 0

2
 

O
p

a
k
o

w
a
n

ia
 z

 

tw
o

rz
y
w

 

s
z
tu

c
z
n

y
c
h

 

1
5
 0

1
 0

7
 

O
p

a
k
o

w
a
n

ia
 z

e
 

s
z
k
ła

  

2
0
 0

2
 0

1
 O

d
p

a
d

y
 

u
le

g
a
ją

c
e
 

b
io

d
e
g

ra
d

a
c
ji

 

2
0
 0

3
 0

7
 O

d
p

a
d

y
 

w
ie

lk
o

g
a
b

a
ry

to
w

e
 

2
0
 0

1
 3

6
 

Z
S

E
iE

 

1
6
 0

1
 0

3
 

O
p

o
n

y
 

2
0
 0

1
 3

2
  

L
e
k
i 

R
a
z
e
m

 

II 0,00 
1 099,1

0 
1 344,928 816,248 3 304,82 980,280 3,966 4,180 1,775 

 
21 644,28 

 

III 
28,5

0 
926,62 1 253,760 670,220 3 154,22 1 340,380 2,670 7,700 2,269 

 
22 741,25 

 

R
a
z
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m
 M

g
 

28,5
0 

2 025,7
2 

2 598,688 1 486,468 6 459,04 2 320,660 6,636 11,880 4,044 
 

44 385,52 
 

Źródło: ”ZCG MG-6” 
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W przypadku Gorzowa udział masy selektywnie zebranych odpadów ulegających 

biodegradacji jest najwyższy i przy masie 6 459 Mg stanowi to 43,23% odpadów 

selektywnie gromadzonych. W dalszej kolejności są to tworzywa sztuczne 2 025 Mg 

(17,4%), gabaryty 2 320 (15,5%), papier i tektura 2 025 Mg (13,56%) oraz szkło 1 486 

Mg (9,95%). 

Dla zobrazowania zróżnicowania strumieni odpadów selektywnie gromadzonych 

dokonano zestawienia danych także z poszczególnych sektorów, co ilustruje poniższy 

wykres. 

 

Wykres 1. Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych w 2020 r. w podziale 

na sektory II i III 

 

Odpady komunalne odbierane są przez uprawnione podmioty; istnieje również 

możliwość oddania odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (określonych w regulaminie jako PSZOK). Na terenie miasta 

wyznaczono PSZOK zlokalizowany przy ul. Małyszyńskiej 180 (Chróścik), który jest 

czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego znajduje się również przy ul. Teatralnej 49. Zebrano tam w 2020 r. 

łącznie 192,9 Mg odpadów komunalnych w postaci zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, w tym: 

− w ramach punktu zbierania 82,4 Mg; 

− zbiórka mobilna 66,4 Mg; 

− zebrane od firm 38,5 Mg; 

− w ramach edukacji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” 5,52 Mg. 

W PSZOK-u przy ul. Małyszyńskiej 180 zebrano w 2020 r. łącznie 1 079,3 Mg odpadów 

komunalnych z Gorzowa Wielkopolskiego, w tym odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 404,7 Mg. W ramach akcji „Zielona szkoła, Zielone Przedszkole” na 

terenie miasta zebrano: 

Tabela 7. Zebrane odpady w ramach akcji „Zielona szkoła, Zielone Przedszkole”  
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Rodzaj odpadu 
Masa odpadu [Mg] 

2020 

Papier (makulatura) 13,0367 

Tworzywa sztuczne (nakrętki) 1,6634 

ZSEiE 5,5132 

Baterie 3,6444 

          Źródło: INNEKO sp. z o.o. 

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska jest zobligowana do zredukowania ilości 

składowanych odpadów. Do obowiązków gmin należy osiągnięcie odpowiednich 

poziomów odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych, takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. Ustawa 

zobowiązuje gminy do osiągnięcia takich wskaźników do 16 lipca 2020 r. 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania do 16 lipca 2020 wynosi 35%. W czasie 

sporządzania Raportu o stanie Miasta za rok 2020 Wydział Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa nie dysponował danymi dotyczącymi osiągniętych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku.  

 

Tabela 8. Informacja o osiągniętych przez Związek Celowy Gmin MG-6 wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. 
Informacja o osiągniętych przez Związek Celowy Gmin MG-6 wymaganych poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 
Papier, metal, 

tworzywa 

sztuczne, szkło 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Poziom 

osiągnięty przez 

ZCG MG-6 
18,90% 17,70% 20% 25,1% 18% 18,6% 22,7% 23%  

brak 
danych  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 
Inne niż 

niebezpieczne 

odpady 

budowlane                                                     

i rozbiórkowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

30% 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Poziom 

osiągnięty przez 

Związek Celowy 

Gmin MG-6 

39,7% 100% 100% 100% 3,7% 51,7% 79,4% 97%  
 brak 

danych 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 
Dopuszczalny 

poziom masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych 

do składowania 

w stosunku do 

2012 
16 lipca 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

16 lipca 
2020 

75% 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 
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masy tych 

odpadów 

wytworzonych  

w 1995 r. [%] 
Poziom 

osiągnięty przez 

Związek Celowy 

Gmin MG-6 

26,2% 27,8% 33,1% 27,3% 29,5% 40,3% 40,2% 32% 
brak 

danych 

Źródło: ”ZCG MG-6” 

Inne rodzaje odpadów 

 

Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór 

fermentacyjnych. 

Tabela 9. Masa oraz sucha masa komunalnych osadów ściekowych [Mg] 

wytworzonych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz przetworzonych – dane za 

2020 i 2019 rok 

 

2019 2020 

wytworzone 

odzysk poza 

instalacją  

w procesie 

odzysku R 10 

do stosowania 

w rolnictwie 

wytworzone 

odzysk poza 

instalacją  

w procesie 

odzysku R 10 

do stosowania 

w rolnictwie 

masa 

magazynowan

ych na terenie 

oczyszczalni 

osadów 

Masa 

całkowita 

Mg 

11 411,92 7 000,00 13 000,00 10 944,82 2 055,18 

Masa sucha 

Mg 
2 282,00 1 400,00 2 558,4249 2 127,1225 431,3024 

Źródło: PWiK sp. z o.o. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne są materiałem o zróżnicowanym poziomie 

zagrożenia chemicznego i sanitarnego. Na terenie miasta znajduje się jedna spalarnia 

odpadów medycznych i weterynaryjnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu 

Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., o mocy przerobowej 1 320 

Mg/rok.  

Tabela 10. Ilość zebranych i unieszkodliwionych odpadów medycznych na terenie 

Gorzowa  Wielkopolskiego [Mg] 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

2019 [Mg] 2020 [Mg] 

unieszkodliwione unieszkodliwione 

18 01 01 

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz 

ich resztki  

(z wyłączeniem 18 01 03) 

0,0035 0,019 

18 01 02* 

Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania  

(z wyłączeniem 18 01 03) 

8,505 7,210 

https://ekolia.pl/oczyszczalnia-sciekow-definicja/
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18 01 03* 

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o 

których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że 

wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. 

zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 

podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 

82 

574,44 549,130 

18 01 04 

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 

(np. opatrunki z materiału lub gipsu, 

pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 

11,9193 9,8619 

18 01 06* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

zawierające substancje niebezpieczne 

4,9918 5,2904 

18 01 07 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

inne niż wymienione w 18 01 06 

0,003 0,0125 

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1,526 1,549 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 0,5669 0,1806 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 0,0018 0,001 

18 01 80* 

 

 

Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych 

w ramach działalności leczniczej o 

właściwościach zakaźnych 

- 0,007 

18 01 81 
Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych 

w ramach działalności leczniczej 

- 0,050 

18 01 82 
Pozostałości z żywienia pacjentów 

Oddziałów Zakaźnych 

- 0,001 

OGÓŁEM 601,9573 573,3124 

Źródło: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.  

Tabela 11. Ilość zebranych i unieszkodliwionych odpadów weterynaryjnych na 

terenie Gorzowa Wielkopolskiego [Mg] 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

2019 [Mg] 2020[Mg] 

unieszkodliwione unieszkodliwione  

18 02 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz 

ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 
0,0015 0,013 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o 

których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że 

wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

8,8729 9,2268 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 2,3974 3,7822 

18 02 06 
Chemikalia w tym odczynniki chemiczne 

inne niż wymienione w 18 02 05 

- 
0,004 
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18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,116 0,0003 

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 0,9261 0,2919 

OGÓŁEM 12,3139 13,3182 

Źródło: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.  

 

 

Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów  

Tabela 12. Miejsca nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

Dzikie wysypiska  jednostka 2019 r. 2020 r. 

powierzchnia istniejących – stan 

w dniu 31 XII  
m2 200 2370  

istniejące – stan w dniu 31 XII szt. 1  2 

zlikwidowane szt. 27  12 

odpady komunalne zebrane podczas 

likwidacji nielegalnych składowisk – 

w ciągu roku 

Mg 86,51  42,96 

 

Program usuwania azbestu 

Miasto od 2014 r., w cyklach rocznych, realizuje postanowienia „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” usuwając azbest i wyroby 

zawierające azbest. Program zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest do końca 2032 r. We wrześniu 2016 r. przeprowadzona została 

na terenie miasta terenowa inwentaryzacja wyrobów azbestowych, która pozwoliła na 

określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych oraz oszacowanie kosztów usunięcia 

płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta. Według danych zawartych w Bazie 

Azbestowej, na terenie miasta zinwentaryzowano 3 930,276 Mg wyrobów 

azbestowych, w tym u osób fizycznych 584,685 Mg, u osób prawnych 3 345,591 Mg. 

Do grudnia 2020 r. unieszkodliwiono razem 1 410,224 Mg odpadów zawierających 

azbest, w tym osoby fizyczne 252,072 Mg i osoby prawne 1 158,153 Mg; pozostało do 

unieszkodliwienia 2 520,052 Mg azbestu (osoby fizyczne 332,613 Mg, osoby prawne 

2 187,438 Mg). 

Program usuwania azbestu na terenie miasta Gorzowa realizowany od roku 2014 jest 

dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW. 

W ramach Programu Miasto usunęło w roku 2020 razem 70,72 Mg wyrobów 

zawierających azbest, w tym: 

1) pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest - 

unieszkodliwione z demontażem – 11,270 Mg.  

2) materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych - 

unieszkodliwione bez demontażu – 14,995 Mg. 

Działaniami projektu objęto 21 nieruchomości należących do osób fizycznych.  

W ramach zadania wykonano demontaż wyrobów zawierających azbest na terenie 

8 nieruchomości, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do 
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unieszkodliwienia oraz zabezpieczenie na terenie 14 nieruchomości odpadów 

azbestowych, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO sp. z o.o. 

Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 42 tys. zł. Miasto uzyskało 

dofinansowane w kwocie 29 tys. zł na realizację ww. zadania ze środków NFOŚ i GW 

w Warszawie (50%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej 

Górze (50%). 

W latach 2014-2020 usunięto następujące ilości odpadów  [Mg]: 

2014 r.    89,50 Mg; 

2015 r.  109,84 Mg; 

2016 r.    93,27 Mg; 

2017 r.    50,88 Mg; 

2018 r.  129,118 Mg; 

2019 r.  191,577 Mg; 

2020 r.    70,72 Mg. 

Łącznie unieszkodliwiono 734,905 Mg azbestu.  

 

Zezwolenia na wycinkę drzew 

Tabela 13. Informacje na temat ilości wydanych zezwoleń na usunięcie drzew, ilości 
drzew przewidzianych do usunięcia oraz ilości nasadzeń zastępczych 

 Ilość wydanych 
decyzji 

Ilość usuniętych drzew Ilość nasadzonych 
drzew 

2015 374 2830 993 

2016 388 4256 1430 

2017 165  680  605 

2018 167  588  1057 

2019 134  1668  1076 

2020 110  1292  668 

 

Tabela 14. Informacje na temat ilości przyjętych zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 

 Ilość przyjętych zgłoszeń Ilość drzew ujętych w zgłoszeniach 

2017 76 207 

2018 137 519 

2019 157 792 

2020 180 832 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która 

miała miejsce w 2017 r., wprowadzono dla osób fizycznych, które chciały usunąć 

drzewa ze swoich nieruchomości w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, możliwość wycinki drzew na podstawie zgłoszenia. W takim przypadku 

nie jest wydawane zezwolenie na usunięcie drzew (brak decyzji administracyjnej), w 

związku z czym nie ma możliwości nałożenia obowiązku kompensacji w postaci 

nasadzeń zastępczych. W przypadku zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew nie mamy 

możliwości wyrażenia sprzeciwu, z wyjątkiem przesłanek zawartych w ustawie o 

ochronie przyrody. W przypadku wydawania zezwoleń na usunięcie drzew, przyczyną 

ich usunięcia jest najczęściej zagrożenie bezpieczeństwa, zły stan zdrowotny, bądź 

obumarcie drzewa oraz kolizja z inwestycją. 

Podczas przeprowadzenia oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew pracownicy 

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonują oceny, czy przedmiotowe drzewa 

rzeczywiście kwalifikują się do usunięcia (z uwagi na faktyczne zagrożenie 
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bezpieczeństwa lub zły stan zdrowotny), bądź czy ich wycinka jest zasadna (np. z 

uwagi na kolizję z planowaną inwestycją). Jeśli nie ma przesłanek do wycinki 

poszczególnych drzew, wydawana jest decyzja odmowna. 

W przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzew uwarunkowanego dokonaniem 

nasadzeń zastępczych, po upływie terminu wskazanego w decyzji, pracownicy 

wydziału WSR przeprowadzają ponowne oględziny w terenie w celu sprawdzenia 

dokonania nasadzeń zastępczych o określonych w decyzji parametrach. Nowo 

posadzone drzewa muszą zachować żywotność przez okres 3 lat. Po tym czasie, 

przeprowadzane są kolejne oględziny nasadzonych drzew. W przypadkach, o których 

mowa, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zostało uzależnione od 

wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 

3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu, wydawana jest nowa 

decyzja ponownie nakładająca obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA MIASTA 
 
Wydatki poniesione na zadnia inwestycyjne w 2020 roku w ramach działań Wydziału 
Inwestycji: ogółem : 157 931 908,54 zł, w tym dofinansowanie: 60 482 155,91 zł. 
W 2020 roku realizowanych w ramach działań Wydziału Inwestycji było 67 zadań, z 
czego 8 zostało wstrzymanych z uwagi na COVID 19. 16 inwestycji zostało 
zakończonych, odebranych i przekazanych do użytkowania. W 2020 roku zostało 
zawartych w ramach działań Wydziału Inwestycji 157 umów. 
Zadania realizowane przez WIN w 2020: 

1) Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z 

przebudową infrastruktury tramwajowej.       

2) Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej.       

3) Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od 

ronda Sybiraków do granic miasta.       

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na 

odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej.     

5) Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego.   

6) Przebudowa ul. Śląskiej.       

7) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112  

8) Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112.  

9) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32.  

10)  Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej. 

11)  Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej i Słonecznej. 

12)  Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej.    

13)  Przebudowa ul. Akacjowej.        

14)  Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem.   

15)  Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów. 

16)  Budowa miejsc parkingowych od ul. Rataja do wjazdu do Panoramy.  

17)  Budowa wjazdu do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7. 

18)  Modernizacja chodnika przy ul. Norwida. 

19)  Przebudowa ul. Długosza.  

20)  Przebudowa ul. Sosnkowskiego.  

21)  Przebudowa ul. Bogusławskiego.  

22)  Budowa ul. Sosnowej. 

23)  Szlak Stolic EV2/R1. 

24)  Przebudowa ulic :Bracka , Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - etap II. 

25)  Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Wełniany Rynek. 

26)  Utwardzenie nawierzchni przy ul. Kiemliczów wraz z odwodnieniem. 

27)  Rozbudowa Cmentarza Komunalnego. 

28)  Modernizacja nowo nabytych nieruchomości – Przemysłówka. 

29)  Rozbudowa SP nr 20 na Osiedlu Górczyn.  

30)  Modernizacja budynku przy SP nr 1. 

31)  Przebudowa schodów przy SP 7. 

32)  Modernizacja budynku Przedszkola nr 6. 

33)  Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej 

polsko-niemieckiej pogranicza – sala konferencyjna. 

34)  Centrum Edukacji Zawodowej – budynki edukacyjne oraz hala sportowa.  
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35)  Budowa przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu 

Europejskim.  

36)  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w Gorzowie Wlkp. -  III 

etap. 

37)  Przebudowa muru oporowego wraz z wykonaniem i montażem ogrodzenia 

Żłobka Miejskiego nr 3.  

38)  Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej. 

39)  Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek oraz dostosowanie do 

prowadzenia działalności kulturalnej. 

40)  Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego. 

41)  Zagospodarowanie wód opadowych - etap I - zlewnia ul. Szmaragdowa. 

42)  Zagospodarowanie wód opadowych - renowacja odcinków kanalizacji 

deszczowej przy ul. Szarych Szeregów oraz Dekerta. 

43)  Zagospodarowanie wód opadowych - renowacja kolektorów deszczowych 

przy ul. Olimpijskiej oraz Ciołkowskiego. 

44)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa nowego zbiornika retencyjnego 

oraz przebudowa istniejącego naturalnego zbiornika wodnego. 

45)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa grawitacyjnej kanalizacji 

deszczowej w ul. Żwirowej, Bazaltowej, Owocowej i Świerkowej. 

46)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa dodatkowego kanału 

deszczowego w Al. Ks. Andrzejewskiego wraz z separatorem, budowa nowego 

wylotu do Kłodawki, remont istniejących kanałów w ul. Roosevelta oraz Kos. 

Gdyńskich. 

47)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa zbiornika podziemnego z 

szaletem oraz punktem poboru wody w Parku Słowiańskim. 

48)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Żwirowej (na odcinku od Cmentarza do ul. Roosevelta). 

49)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa zbiornika podziemnego wraz z 

szaletem i punktem poboru wody szarej wraz z placem manewrowym w ul. 

Działkowców, budowa zbiornika podziemnego zlokalizowanego na wysokości 

ul. Sosnkowskiego. 

50)  Zagospodarowanie wód opadowych - budowa zbiornika podziemnego w ul. 

Ryskiej, budowa zbiornika podziemnego oraz otwartego wraz z separatorem, 

punktem poboru wody oraz zagospodarowaniem terenu, budowa separatorów 

przed wylotem do Warty, budowa dodatkowych przepięć w ul. Słonecznej, al. 

11 Listopada oraz Olimpijskiej. 

51)  System zrównoważonego transportu miejskiego – przebudowa drogi wraz z 

torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I. 

52)  System zrównoważonego transportu miejskiego – Budowa Systemu 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu – podpisanie umowy i 

działania przygotowawcze. 

53)  System zrównoważonego transportu miejskiego – system informacji 

pasażerskiej i monitoringu; rozpoczęcie działań wybranej firmy. 

54)  Przebudowa ul. Sosnkowskiego. 

55)  Przebudowa ul. Pograniczników. 

56)  Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską. 
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ŚRODKI UNIJNE 

 

W 2020 r. w ramach instrumentu ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wlkp. (MOF GW) podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie (narastająco, od 

początku wdrażania ZIT MOF GW do końca 2020 roku: 52 umowy).  

Kwota dofinansowania (wkład UE) w 2020 r. wyniosła: 30.769.985,53 zł (narastająco, 

od początku wdrażania ZIT MOF GW: 205.676.517,30 zł). 

Poziom kontraktacji środków ZIT MOF GW na koniec 2020 r. wynosił: 93,50% wartości 

alokacji (wartość alokacji dla ZIT MOF GW to 49.724.036,00 Euro). Zgodnie z danymi 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na 31.01.2021 r., ZIT MOF GW osiągnął 

najwyższy poziom kontraktacji wśród ZIT-ów w Polsce, tj. 97,9%. 

W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 przewidziano kontynuację realizacji 

instrumentu ZIT. W 2020 r. rozpoczęto procedury dotyczące powiększenia Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. o gminy: Strzelce Krajeńskie, Skwierzyna, 

Witnica oraz Miasto Kostrzyn nad Odrą.  

Z chwilą przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 

(15 lutego 2021 r.) MOF GW liczy 10 samorządów, tj.: Miasto Gorzów Wielkopolski 

oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Strzelce Krajeńskie, 

Skwierzyna, Witnica i miasto Kostrzyn nad Odrą. 
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RYNEK PRACY 

 

W 2020 roku odbyła się kolejna edycja badania Barometr zawodów, które zostało 

przeprowadzone dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 

 

Zawody deficytowe to te, w których w 2020 roku nie powinno być trudności ze 

znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców było w ich przypadku duże, 
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a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie 

kwalifikacje – niewielka. Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy była 

zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym 

zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe to te, w których 

znalezienie pracy mogło być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz 

wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania 

pracodawców. 

Stopa bezrobocia 

Dane poglądowe w przekroju rocznym 

W styczniu 2020 roku, podobnie jak pod koniec roku 2019, stopa bezrobocia w 

Gorzowie wynosiła 2,2 %, w powiecie gorzowskim wzrosła do 3,6 % (w grudniu 2019 

roku wynosiła 3,4 %), a w województwie lubuskim do 4,9 % (w grudniu - 4,7 %). 

Wahania liczby osób bez pracy w pierwszych trzech miesiącach każdego roku oraz 

wzrost ich liczby ma związek z pogodą; w tym czasie rolnictwo i budownictwo 

funkcjonuje w ograniczonym zakresie. W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku 

do 30 lat wynosił 23,6 % (351 osób), a powyżej 50 lat – 28,6 % (425 osób). W powiecie 

gorzowskim tyle samo było bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat (29,1 %) co 

mających ponad 50 lat (28,7 %). W styczniu 2020 r. do urzędu pracy zgłoszono 907 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.  

Stopa bezrobocia w czerwcu wynosiła 3,4%, a w powiecie gorzowskim 4,6%. Po raz 

pierwszy od dłuższego czasu w Zielonej Górze było mniej bezrobotnych (3,3%) jak w 

Gorzowie. Stopa bezrobocia w województwie lubuskim w czerwcu wynosiła 6%, o 0,4 

p. p. więcej, jak w maju (5,6%). Bez zmian pozostawały proporcje; na trzy bezrobotne 

kobiety (odpowiednio w Gorzowie i powiecie gorzowskim – 54,4 i 60,9%) przypadało 

dwóch mężczyzn. W czerwcu w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat 

wynosił 23,8% (501 osób), a powyżej 50 lat – 27,1% (570 osób). W powiecie 

gorzowskim odpowiednio 372 osoby (28,7%) i 332 osoby (25,6%). Co dziesiąty 

gorzowski bezrobotny (236 osób – 11,2%) był niepełnosprawny. W czerwcu 2020 r. do 

urzędu pracy zgłoszono 1332 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.  

Stopa bezrobocia w październiku wynosiła 4,1 % i była dwukrotnie wyższa jak na 

początku 2020 roku (2,2%). Bez pracy w Gorzowie w październiku było 

zarejestrowanych 2 356 osób. W powiecie gorzowskim w ciągu miesiąca stopa 

bezrobocia wzrosła z 5% do 5,2%, a w województwie lubuskim utrzymała się na 

poziomie 6,1%. W Gorzowie była podobna liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn (54 

do 46%). W październiku w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat 

wynosił 22,5% (531 osób), a powyżej 50 lat – 26,1% (614 osób). W powiecie 

gorzowskim odpowiednio 437 osób (30,4%) i 365 osób (25,4%). Co dziesiąty 

gorzowski bezrobotny (234 osoby – 9,9%) był niepełnosprawny. W październiku 2020 

r. do urzędu pracy zgłoszono 921 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej.  

Na koniec grudnia było zarejestrowanych 2 210 osób, w tym 1 224 kobiety (55,4%). 

Stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła (z 4,1% do 4%), ale 

była prawie dwukrotnie wyższa jak na początku 2020 roku (2,2%). W powiecie 
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gorzowskim pod koniec roku stopa bezrobocia wzrosła do 5,2% (na początku 2020 

roku wynosiła 3,4%). Co piąty gorzowski bezrobotny nie miał 30 lat (471 osób – 

21,3%), a co czwarty ukończył 50 lat (593 osoby – 26,8%). Co dziesiąty bezrobotny z 

Gorzowa (214 osób – 9,7%) to osoba niepełnosprawna. Stopa bezrobocia w 

podregionie gorzowskim wynosiła pod koniec roku 5,7% (na początku 2020 r. 4,4%), 

natomiast w podregionie zielonogórskim 6,3% (rok wcześniej 4,9%). W trudnej sytuacji 

na rynku pracy znaleźli się bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec grudnia, w 

województwie lubuskim, było ich 6 225 osób, czyli 26,3% ogółu bezrobotnych. W tym 

miesiącu zarejestrowano 713 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a wyłączono z 

ewidencji bezrobotnych 466 osób. W grudniu 2020 r. do urzędu pracy zgłoszono 568 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZAREJESTROWANYCH 

 

 

 



 115 

OSOBY ZAREJESTROWANE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI 
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BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W MIESIĄCU SPRAWOZDAWCZYM 
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 OSOBY WYREJESTROWANE W MIESIĄCU 

 

 

 

 

 

https://gorzow.praca.gov.pl/documents/1841975/11247705/BAROMETR_ZAWODOW_2020_Gorzow_Wlkp.pdf/1f54698b-66b8-4a54-9da2-06d4eba737f0?t=1579771994035#page=1
https://gorzow.praca.gov.pl/documents/1841975/11247705/BAROMETR_ZAWODOW_2020_Gorzow_Wlkp.pdf/1f54698b-66b8-4a54-9da2-06d4eba737f0?t=1579771994035#page=1
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STATYSTYKI ROZSZERZONE 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZGŁOSZONE 

W MIESIĄCU 
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a W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

b W sektorze przedsiębiorstw. 

źródło: Bank danych lokalnych 
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SFERA FINANSOWA 

 

MAJĄTEK MIASTA   

 

Na dzień 31.12.2020r. Miasto Gorzów Wielkopolski posiadało: 

− majątek trwały w postaci środków trwałych, pozostałych środków trwałych  
w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości 
1.470.156.000 zł brutto (z tego 459.854.000 zł przypadało na jednostki i zakłady 
budżetowe);  

− dobra kultury o łącznej wartości 3.687.000 zł,  

− środki trwałe w budowie o wartości 369.577.000 zł,  

− udziały i akcje oraz wkłady pieniężne w obcych podmiotach prawnych o łącznej 
wartości nominalnej 282.096.000 zł. 

Wartość brutto komunalnego majątku trwałego ogółem była równa 2.572.811.000 zł, a 

74,53% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe. Procentowy udział poszczególnych 

składników majątku w tej wartości przedstawia załączony wykres. W porównaniu do stanu 

z końca 2019r. wartość majątku w 2020r. wzrosła o 151.668.000 zł, to jest o 6,26%, która 

w głównej mierze wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych.  

Na koniec 2020r. zgodnie z ewidencją księgową Miasto jest : 

właścicielem 3.076,7196 ha gruntów o wartości inwentarzowej 413.981.320 zł, 

użytkownikiem wieczystym 0,5025 ha gruntów o wartości 407.900 zł,  

właścicielem 92,12 ha gruntów w trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych 

o wartości inwentarzowej 32.906.110 zł. 

W ciągu 2020r. w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji 
gruntów stan posiadania zmniejszył się o 77,42 ha o wartości 17.210.950 zł. Wpływ na 
tę wartość miało między innymi: 

zbycie gruntów o pow. 30,21 ha i wartości 6.732.180 zł,  

wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego o pow. 49,92 ha i wartości 12.891.780 zł, 

oddania w trwały zarząd gruntów o pow. 0,02 ha i wartości 16.650 zł, 

nabycie gruntów o pow. 2,15 ha i wartości 1.442.940 zł, 

wygaśnięcia trwałego zarządu gruntów o pow. 0,56 ha i wartości 970.160 zł.  

 

Wartość i przyrost składników majątku trwałego  

lp

. 
wyszczególnienie 

wartość brutto [ zł] różnica 

wartości  

[zł] 

dynami

ka 

zmian  

[%] 
31.12.2019r. 31.12.2020r. 

1 
grunty własne i w 

użyt.wieczystym 
465 479 000 447 295 000 -18 184 000 96,09 

2 budynki i lokale 388 151 000 403 242 000 15 091 000 103,89 

3 
obiekty inżynierii 

lądowej 
934 550 000 970 940 000 36 390 000 103,89 
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4 
maszyny i 

urządzenia 
34 212 000 37 490 000 3 278 000 109,58 

5 

wartości 

niematerialne i 

prawne 

4 196 000 4 244 000 48 000 101,14 

6 
pozostałe środki 

trw.w używaniu 
51 312 000 54 240 000 2 928 000 105,71 

7 razem poz. 1-6 1 877 900 000 1 917 451 000 39 551 000 102,11 

8 dobra kultury 3 656 000 3 687 000 31 000 100,85 

9 
środki trwałe w 

budowie 
257 491 000 369 577 000 112 086 000 143,53 

1

0 
udziały i akcje 282 096 000 282 096 000 0 100,00 

O G Ó Ł E M 2 421 143 000 2 572 811 000 151 668 000 106,26 

 

Na dzień 31 grudnia 2020r. Miasto posiadało 3.076,72 ha gruntów własnych o wartości 
413.981.000 zł. Struktura władania gruntami komunalnymi przedstawia się następująco: 

− 81,24% powierzchni stanowi zasób – 2.499,4020 ha o wartości 323.278.910 zł, 

− 18,76% powierzchni - użytkowanie wieczyste – 577,32 ha o wartości 90.702.410 zł.  
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa na których ustanowiono prawo 
użytkowania wieczystego Miasta zajmowały powierzchnię 0,50 ha gruntów o wartości 
inwentarzowej 407.900 zł. Powyższa powierzchnia obejmuje również grunty o pow. 9,36 
ha i wartości inwentarzowej 864.330 zł stanowiące własność Miasta poza jego granicami 
administracyjnymi, obejmujące nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Deszczno 
i Dziwnów. Ponadto Miasto jest właścicielem gruntów o powierzchni 92,12 ha i wartości 
inwentarzowej 32.906.110 zł będących w trwałym zarządzie jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej i zakładów budżetowych. Trwały zarząd przysługuje : 
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3) przedszkolom - 13,33 ha o wartości 6.071.500 zł, 
4) szkołom - 58,44 ha o wartości 19.068.260 zł, 
5) żłobkom - 1,65 ha o wartości 671.690 zł, 
6) jednostkom WSS - 3,84 ha o wartości 818.170 zł, 
7) OSiR - 14,86 ha o wartości 6.276.490 zł. 

 

 

Na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto środków trwałych stanowiących budowle i budynki, 

odrębną własność lokali była równa 1.411.672.000 zł  i zwiększyła się w ciągu roku o 

54.759.000 zł.  

Największy wzrost wartości majątku w wyniku zrealizowanych inwestycji nastąpił w 

infrastrukturze komunalnej, gdzie zwiększyła się m.in. wartość budynków i budowli 

oświaty, dróg, kanalizacji sanitarnej, powstały nowe obiekty rekreacyjno-sportowe, 

siłownie terenowe, place zabaw oraz ścieżki rowerowe. 

Zwiększenie wartości składników majątku budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

nastąpiło w wyniku przyjęciem środków trwałych lub rozliczenie w 2020 r. Inwestycji.   

Zmniejszenie wartości nastąpiło między innymi w związku z darowizną na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości przy ul. Warszawskiej – Szkolnej zabudowanej budynkami 

stanowiącymi siedzibę szkoły artystycznej z przeznaczeniem na Liceum Sztuk 

Plastycznych, darowizny na rzecz Akademii im Jakuba z Paradyża nieruchomości przy 

ul. Chopina, sprzedaży lokali mieszkalnych, likwidacji zużytych 6 wiat przystankowych, 

rozbiórki budynków przy ul. Warszawskiej, rozbiórki budynku poczekalni przy ul. 

Kostrzyńskiej. Wartość pozostałych środków trwałych tj. maszyny, urządzenia, środki 

transportu w używaniu i inne rzeczy - na koniec 2020 r. była równa 54.240.000 zł. W 2020 

r. wartość środków trwałych w budowie (rozpoczęte inwestycje) zwiększono o kwotę 

181.040.000 zł. Rozliczono poniesione nakłady na inwestycje tworząc nowe środki trwałe, 

zwiększając wartość istniejących obiektów majątku na kwotę 68.954.000 zł.  

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4.244.000 zł  i 

zwiększył się w stosunku do 2019 r. o 1,14% (tj. 48.000 zł). Zwiększenie wartości nastąpiło 

w Urzędzie Miasta, ZGM oraz jednostkach WSS, WE (143.675 zł), natomiast 

zmniejszenie w szkołach oraz przedszkolach (95.650 zł).  

 Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta w 8 spółkach oraz we wkładzie pieniężnym 

1 fundacji, wg stanu na dzień 31.12.2020 r.  wynosi 282.096.300 zł  



 123 

. nazwa spółki/fundacji 
wartość  

[ zł] 
udział [% ] 

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. 171 968.000 79,19% 

2 Miejski Zakład Komunikacji Spółka  z o.o. 17 331.000 100,00% 

3 Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. 7 906.000 85,10% 

4 INNEKO Spółka z o.o. 17 949.000 100,00% 

5 
Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. 
18 000.000 96,77% 

6 
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" Spółka z 

o.o. 
44 953.500 100,00% 

7 Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze 500.000 100,00% 

8 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

S.A. 
1 538.300 5,66% 

9 GOT- Park Naukowo-Przemysłowy Spółka z o.o. 1 950.000 11,03% 

 RAZEM 282 096.300  

 

 

 

Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych  

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaż gruntów i nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, 
użytkowanie, służebność oraz użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.12.2020 r. były równe 
30.343.470 zł. Z tytułu sprzedaży na własność nieruchomości uzyskano dochód w 
wysokości 21.648.490 zł, w tym dochód z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży 
nieruchomości – 655.600 zł, który stanowi spłatę ceny nieruchomości w latach ubiegłych 
z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty wraz z odsetkami ustawowymi.  W 2020 r. 
przeprowadzono 30 przetargów i 4 rokowania, w których oferowano do sprzedaży 
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nieruchomości przeznaczone na cele produkcyjne, usługowe, pod budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne oraz pod budowę garaży.  

Sprzedano następujące nieruchomości: 
3) w drodze przetargu i rokowań sprzedano: 

27 działek o pow. 29.505 m2 - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  

4 działki o pow. 43.817 m2 – pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 

9 działek o pow. 137.894 m2 – na cele usługowe i warsztatowe, 

11 działek o pow. 199 m² - pod budowę garaży,  

12 lokali mieszkalnych, 

4) bezprzetargowo: 
w wyniku zamiany zbyto 6 działek o pow. 2.141m² wraz z udziałem w ½ części w 

działce przeznaczonej pod drogę - na poprawę warunków zagospodarowania 

przyległych nieruchomości, w zamian za 6 działek o pow.1.652 m² zajętych pod 

drogę publiczną, Kanał Siedlicki, pod zieleń i urządzenia melioracji, do obsługi rzeki 

Kłodawki oraz w celu zapewnienia alternatywnego dojazdu do szkoły nr 15 oraz  

2 lokale na rzecz najemców oraz udziały w 2 lokalach mieszkalnych. 

Przekształcono 18 działek gruntu wykorzystywanych na cele garażowe o łącznej pow. 340 
m² oraz 5 działek gruntu o łącznej pow. 2.294 m² wykorzystywanych na cele rolne. Wydano 
z Urzędu 12.889 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie. Z tytułu opłat za 
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 
2.077.840 zł. Na dochód ten złożyły się m.in. opłaty za przekształcenie gruntów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych – z zastosowaniem 
bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej.  

Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 
uzyskano wpływy w wysokości 2.937.930 zł. Za dzierżawę gruntów na cele rolne i 
nierolnicze wpłynęło 1.556.440 zł.  

Na dochód ten składają się czynsze za: dzierżawę gruntów na cele rolne, nierolnicze, tj. 

pod kioskami, pawilonami, targowiskami, garażami, ogródkami, na roboty budowlane, na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, z tytułu najmu garaży 

i obiektów oraz opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości pod lokalizację sieci 

infrastruktury technicznej. Z tytułu zagospodarowania odpadów i sprzedaży jako złom 

pojazdów, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym uzyskano dochód 6.940 zł.  

Z tytułu zajęcia pasa drogowego uzyskano dochód 1.914.700zł. Natomiast z najmu i 

dzierżawy składników majątku (przez WAD, WGT-MZK, WZK,WSR) uzyskano dochód 

217.910 zł. 

L.p. źródła dochodów 
31.12.2019r. 

[ zł ] 

31.12.2020r. 

[ zł ] 

1 
dzierżawa gruntów na cele rolnicze i 

nierolnicze (WGM) 
1 196.950 1 556.430 

2 
sprzedaż gruntów i nieruchomości w tym: 

lokali, ratalna spłata ceny sprzedaży (WGM) 
23 655.350 21 648.490 
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3 
opłata za zarząd, użytkowanie, służebności i 

użytkowanie wieczyste (WGM) 
4 447.120 2 937.930 

4 

opłata z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

(WGM) 

4 707.900 2 061.070 

5 
sprzedaż pozostałych składników 

niemajątkowych (WGM)  
12.900 6.940 

6 
najem i dzierżawa składników majątku 

(MZK,WAD,WZK,WSR) 
176.450 217.910 

7 opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego (WDR) 1 932.530 1 914.700 

O G Ó Ł E M 36 129.200 

 

 

30 343.470 
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BUDŻET  MIASTA 

1. Wykonanie budżetu  

 - wykonanie dochodów 913.717.540,89 

 - wykonanie wydatków 920.745.404,39 

 - deficyt/nadwyżka (-) 7.027.863,50 

   

2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 40,28% 

   

3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 20,22% 

   

4. Zadłużenie  

 - zadłużenie ogółem 239.355.625,00 

 - zadłużenie/dochody ogółem 26,20% 

   

5. Środki pozyskane spoza budżetu miasta, w tym: 545.711.766,29 

 - subwencje 202.341.673,00 

 - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 262.037.469,50 

 - dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 
(dotacje na realizacje zadań z udziałem środków z 
UE) 

  81.332.623,79 

   

6. Dochody z majątku   25.293.123,71 

   

7. Wydatki majątkowe 186.144.904,33 

   

8. Przychody 185.877.914,64 

   

9. Rozchody   37.471.180,00 

W latach 2020 – 2048 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat 

zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1-3 art. 243 ustawy o finansach publicznych do 

planowanych dochodów ogółem, nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla 

ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu obliczoną wg 

wzoru zamieszczonego w ww. przepisie. Wskaźnik limitu zadłużenia w całym okresie objętym 

WPF jest spełniony. 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

Wydano 47.439 decyzji podatkowych, odwołano się od 9, uchylono 1. Wystawiono 

8.812 upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 2.443 tytuły wykonawcze. Wydano 

1007 postanowień o zaliczeniu nadpłaty i o zarachowaniu wpłaty oraz dokonano 1501 

zwrotów nadpłat w podatkach i użytkowaniu wieczystym. Wprowadzono do systemu 

2.589 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków 

transportowych oraz przyjęto 3.308 informacji na podatek od nieruchomości od 

podatników. Wydano139 zaświadczeń dla podatników. Wszczęto 1.570 postępowań 

podatkowych. 127 spraw przekazano do Radców prawnych celem skierowania spraw 

na drogę sądową. Udzielono 1.653 wyjaśnień i informacji do instytucji zewnętrznych i 

podatników. Złożono do Sądu Rejonowego 18 wniosków o wpis hipoteki przymusowej 

celem zabezpieczenia należności Miasta oraz wydano 22 zgody na wykreślenie 

hipoteki w związku ze spłatą zobowiązania. W związku z epidemią 98 podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą, udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty 

podatku od nieruchomości w kwocie 4.141.030 zł oraz umorzenia zaległości 

podatkowej w kwocie 1.697.294 zł. 
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BUDŻET OBYWATELSKI 

 

W 2020 r. w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz dokończenia zadań              

z edycji Budżetu Obywatelskiego 2019, zrealizowano 35 zadań na łączną kwotę 

3.825.211,84 zł. 8 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zostanie 

zrealizowanych w 2021 roku.  

W 2020r. w konsultacjach dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2021 wzięło udział 

7306 osób, w tym: 

- maraton pisania wniosków: 70 osób, 

- zgłaszanie zadań: 136 osób, 

- spotkania dyskusyjne: 103 osoby, 

- głosowanie: 6956 osób, 

- ewaluacja: 41 osób. 

Zgłoszono 180 pomysłów, w tym: 

- kategoria rejonowa: 155, 

- kategoria ogólnomiejska: 15, 

- kategoria oświatowa: 10. 

Przeznaczono do realizacji na rok 2021 - 49 projektów, w tym: 

- kategoria rejonowa: 36,  

- kategoria ogólnomiejska: 6 (w tym 5 projektów zadań twardych oraz 1 projekt zadania 

miękkiego), 

- kategoria oświatowa: 7 (w tym 6 projektów zadań twardych oraz 1 projekt zadania 

miękkiego). 

Łączna kwota zadań przeznaczonych do realizacji: 6.008.603 zł. 
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SFERA SAMORZĄDOWEGO ZARZĄDZANA MIASTEM 
 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 

 

Urząd Miasta 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 1 stycznia 2020 roku:  

34 wydziały, 542 pracowników   

Stan zatrudnienia na dzień  31 grudnia 2020 roku:  

34 wydziały, 537 pracowników, w tym: 165 mężczyzn  (30,72 % ogółu)  i 372 kobiety 

(69,27 %); 503 stanowisk urzędniczych, 34 stanowiska nieurzędnicze. 453 

pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym   (84,35 %) 76 wykształceniem 

średnim (14,17 %) oraz zawodowym i podstawowym 8 osób (1,48 %), 

 
W roku 2020 zatrudniono 73  pracowników, stosunek pracy rozwiązało 78 
pracowników, w tym 18 pracowników skorzystało z uprawnień emerytalnych. Na 
uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 2 lipca wręczone zostały Medale za Długoletnią 
Służbę. Uhonorowanych zostało 11 pracowników urzędu. Pracownicy urzędu 
systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W ub. roku, mimo obostrzeń 
sanitarnych i ograniczenia dostępu do szkoleń, 236 pracowników uczestniczyło łącznie 
w 69 szkoleniach. 
  
Informacja publiczna 
W roku 2020 wpłynęły i zostały zrealizowane 323 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. Tematyka wniosków jest bardzo różnorodna, a każdy wymaga 

szczegółowej odpowiedzi, co oznacza dodatkową pracę czasem kilku wydziałów, w 

większości wniosków jest po kilka, a nawet czasami kilkanaście pytań. Statystycznie, 

na jeden dzień roboczy przypada 1,3 wniosku. Najwięcej wniosków wpływa pocztą 

elektroniczną (na skrzynkę mailową: informacja publiczna) : 260 sztuk – 80,5 %; za 

pomocą ePUAP: 13 szt. – 4,02 %; listownie: 50 sztuk – 15,48 %. W 4 przypadkach 

wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej: 

• z powodu informacji przetworzonej – 3 

• ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa – 1. 

Tylko w jednym przypadku wnioskodawca odwołał się od decyzji, jednak 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję Prezydenta Miasta w mocy. 

W 18 przypadkach przedłużono termin udzielenia odpowiedzi na wniosek. Najwięcej 

zapytań dotyczy tematyki związanej z: 

- gospodarką przestrzenną miasta, 

- gospodarką komunalną miasta (utrzymanie zieleni , wycinka drzew, utrzymanie 

czystości), 

- prowadzonymi w mieście inwestycjami. 

Liczba wniosków w podziale na wydziały, w zależności od tematyki: 

• Wydział Urbanistyki i Architektury: 59  

• Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego: 35 

• Wydział Inwestycji: 34  



 129 

• Wydział Dróg: 29 

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 21  

Biuro Rady Miasta 

W ub. roku Przewodniczący zwołał 15 sesji, Rada Miasta obradowała na 14 sesjach 

(1 odwołano) w tym: 2 na wniosek Prezydenta Miasta, 1 sesja miała charakter 

uroczysty. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymusiła zmiany w sposobie 

pracy Rady – obrady zdalne; Rada obradowała na 10 sesjach zdalnych. 

Rok 2020 nie wniósł zmian w: 

 - kierownictwie Rady Miasta,  

 - składach osobowych komisji Rady – 7 komisji stałych,  

 - czy w Klubach Radnych – 4 kluby  

W 2020 r. do Rady Miasta wpłynęły 243 projekty uchwał w tym:  

1 inicjatywa grupy radnych, 

2 inicjatywy klubów radnych (PiS – 1, Kocham Gorzów – 1) 

Rada podjęła 228 uchwał i przyjęła 6 stanowisk. 

Wojewoda Lubuski stwierdził nieważności  

- uchwały nr XXI/393/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 

- uchwały nr XXVIII/474/2020 w sprawie pozbawienia ulicy w Gorzowie Wielkopolskim 

kategorii drogi gminnej. 

W 2020 r. wpłynęły 132 interpelacje (2 interpelacje wycofano) w tym: 

- 115 indywidualnych, 

-   9 wspólnych (np.2-3 radnych), 

-   8 klubowych. 

Radni złożyli 10 zapytań, w tym: 8 indywidualnie, 2 klubowe. 

Komisje: 

Budżetu i Finansów – odbyła 15 posiedzeń (w tym 2 wspólne), w tym 13 posiedzeń w 

trybie zdalnym. 

Gospodarki i Rozwoju – odbyła 14 posiedzeń (w tym 2 wspólne), w tym 13 posiedzeń 

w trybie zdalnym. 

Oświaty i Wychowania – odbyła 14 posiedzeń (w tym 2 wspólne), w tym 11 posiedzeń  

w trybie zdalnym. 

Kultury, Sportu i Promocji – odbyła 14 posiedzeń (w tym 2 wspólne), 10 posiedzeń w 

trybie zdalnym. 

Spraw Społecznych – odbyła 14 posiedzeń (w tym 2 wspólne), 10 posiedzeń w trybie 

zdalnym  
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Skarg, Wniosków i Petycji – odbyła 8 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń w trybie zdalnym; 

komisja przedłożyła Radzie Miasta projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia 7 skarg,  

1 wniosku oraz 3 petycji. 

Rewizyjna – odbyła 2 posiedzenia oba w trybie zdalnym. 

Wspólne posiedzenia wszystkich merytorycznych komisji odbyły się w kwestii: 

- sprawozdania w wykonania budżetu miasta za 2019 r. wraz z raportem, 

- projektu budżetu na 2021 r. 

 

1. Budynki użytkowane przez Wydziały Urzędu Miasta : 

L.p. Adres 
Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Ilość 

Wydziałów 

1 Sikorskiego 3-4 2.969 11 

2 Sikorskiego 5 301 3 

3 Teatralna 26 274 1 

4 Okólna 2 511 3 

5 Kazimierza Wielkiego 1 553 1 

6 Jagiellończyka 10 185 1 

7 Łokietka 22 1.328 6 

8 Myśliborska 34 3.460 10 

Razem: 9.585  

 

2. Opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków wykorzystywanych przez 

Wydziały Urzędu Miasta : 

L.p. Koszty Wartość [zł] 

1 Energia elektryczna 415.671 

2 Zużycie wody 20.705 

3 Odprowadzanie ścieków 23.734 

4 Gaz 47.645 

5 Centralne ogrzewanie 266.075 

6 Ochrona budynków i mienia 410.114 

7 Utrzymanie czystości 434.776 

8 Wywóz nieczystości 31.264 

9 Ubezpieczenie mienia 179.995 

10 Usługi remontowe 95.894 

Razem: 1.925.877 
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3. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta: 

L.p. Koszty Wartość [zł] 

1 
Opłaty pocztowe (wysyłka listów, 

przesyłek) 
856.498 

2 Zakup materiałów biurowych 39.846 

3 Zakup papieru 65.525 

4 Zakup tonerów 136.249 

5 
Ubezpieczenie pojazdów 

służbowych 
21.241 

6 Pozostałe naprawy 15.891 

Razem: 1.135.253 

 

22%

1%1%2%

14%

21%

23%

2%
9%

5%

Koszty związane z utrzymaniem budynków 
wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu

Energia elektryczna

Woda

Ścieki

Gaz

C.o.

Ochrona

Sprzątanie

śmieci

Ubezpieczenie
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4. Kancelaria Urzędu 

Urząd Miasta obsługują dwie kancelarie zlokalizowane w budynkach przy 

ul. Sikorskiego 3-4 (kancelaria główna) oraz przy ul. Myśliborskiej 34.  

Do Urzędu wpłynęło łącznie w 2020 roku 129.488 kompletów dokumentów, z czego 

za pośrednictwem platformy ePUAP - 11.441. 

Dokumenty wprowadzane są do systemu eDokument lub rejestrowane w rejestrach 

papierowych, następnie przekazywane są do właściwych merytorycznie komórek 

organizacyjnych do procedowania. 

Z Urzędu Miasta w roku 2020 wysłano 121.680 listów. 

 

5. Archiwum Zakładowe Urzędu 

Łączna ilość dokumentacji archiwalnej:    1,5 km 

Ilość dokumentacji przyjętej w 2020r.:    53,25 m 

 
 

Kategoria A
19%

Kategoria B
81%

Dokumentacja archiwalna przyjęta do archiwum 
zakładowego w 2020r.

Kategoria A

Kategoria B

75%

4%

6%

12%
2%1%

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem 
Urzędu Miasta

Opłaty pocztowe

Materiały biurowe

Papier

Tonery

Ubezpieczenie pojazdów
służbowych

Pozostałe naprawy
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6. Zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Administracyjny 

 
 

Miejski Rzecznik Konsumentów 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Biuro Rzecznika udzieliło łącznie 

4141 informacji i porad prawnych. W 289 sprawach prowadzono postępowania 

pisemne polegające na przygotowaniu projektów pism do przedsiębiorców, takich jak: 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odwołania od decyzji odrzucających 

reklamacje, zgłoszenia reklamacyjne, wezwania przedsądowe itp. Z analizy spraw 

prowadzonych pisemnie wynika, że w większości przypadków zakończyły się one na 

korzyść konsumentów. 

 

W 2020 r. 71% udzielonych porad dotyczyło umów sprzedaży, a 29% usług. Biorąc 

pod uwagę sposób zawarcia umowy zdecydowana większość porad dotyczyła sporów 

powstałych na tle umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, czyli w tradycyjnym 

sklepie. W przypadku umów sprzedaży przeważająca liczba spraw dotyczyła wad 

odzieży i obuwia, a następnie sporów powstałych na tle reklamacji urządzeń 

gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego. 

Najwięcej spraw spornych na tle usług dotyczyło branży telekomunikacyjnej i sektora 

energetycznego. Problemy najczęściej powstawały w wyniku nieuczciwych działań 

firm konkurencyjnych, które oferowały zawarcie rzekomo korzystniejszej umowy 

podszywając się pod dotychczasowego sprzedawcę. Skargi w zakresie usług sektora 

energetycznego wynikały z zawyżonych rachunków, nieuczciwych praktyk 

L.p. Zadanie inwestycyjne Wydatek Koszt [zł] 

BUDYNEK UL. SIKORSKIEGO 3-4 

1 Budowa Instalacji klimatyzacyjnej  
Dokumentacja 

projektowa 
    14.145,00 

2 Wymiana stolarki okiennej Roboty budowlane     39.104,00 

3 
Wykonanie systemu sygnalizacji 

pożaru SSP – ETAP II 
Roboty budowlane     49.200,00 

4 Wykonanie systemu alarmowego Roboty budowlane    11.131,50 

5 
Utworzenie stref bezpieczeństwa 

– montaż drzwi na korytarzach 

Kosztorys inwestorski       3.567,00 

Roboty budowlane   214.650,88 

Nadzór, kierownik 

budowy 
      4.920,00 

Razem budynek ul. Sikorskiego 3-4:   336.718,38 

BUDYNEK UL. MYŚLIBORSKA 34 

6 
Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania 
Roboty budowlane      27.131,55 

7 Wykonanie systemu alarmowego Roboty budowlane     29.461,82 

Razem budynek ul. Myśliborska 34:     56.593,37 

Ogółem wydatki inwestycyjne:  393.311,75 
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przedsiębiorstw energetycznych w zakresie oferowania swoich usług. W przypadku 

usług telekomunikacyjnych konsumenci najczęściej skarżyli się na zawyżane rachunki 

spowodowane roamingiem lub usługami o podwyższonej płatności, problemy 

związane ze zmianą operatora z zachowaniem numeru (naliczanie kar z powodu 

rozwiązania umowy przed terminem, długotrwałe przenoszenie numeru) i przerwy w 

świadczeniu usług spowodowane awariami.  

W 2020 r. odnotowano większe zainteresowanie tematyką usług turystycznych, imprez 

okolicznościowych (wesele, komunie), usług edukacyjnych i opiekuńczych (żłobki, 

przedszkola). Problemy w ww. sprawach dotyczyły przeważnie zwrotu należności czy 

rozwiązania umów ze względu na ograniczenia związanymi z pandemią COVID-19. 

W 2020 r. Rzecznik skierował 164 wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów z żądaniem wyjaśnień i informacji będących 

przedmiotem wystąpienia. Biuro Rzecznika udzielało również konsumentom pomocy 

w sporządzaniu pozwów i sprzeciwów w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed 

sądami. Pomoc udzielona konsumentom w sprawach, w których zdecydowali się oni 

dochodzić roszczeń na drodze sądowej, polegała na przygotowaniu im pozwów i 

wszelkich innych pism procesowych, udzielaniu informacji na temat procedury 

sądowej, a także na przygotowywaniu sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych 

przez sądy w sprawach z powództw przedsiębiorców. W przypadku braku odpowiedzi 

na wystąpienie, Rzecznik w 21 przypadkach skierował do Policji zawiadomienie o 

popełnieniu czynu stanowiącego wykroczenie w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 

Poza bezpośrednią obsługą prawną Rzecznik w roku 2020 kontynuował i umacniał 

współpracę z centralą Konsumentów w Brandenburgii w Niemczech, szczególnie 

poprzez punkt informacyjny we Frankfurcie nad Odrą, pod nazwą „Polsko-Niemieckie 

Centrum Informacji dla Konsumentów”. Współpraca polegała na wzajemnym 

udzielaniu pomocy prawnej w przypadkach umów o charakterze transgranicznym. W 

sprawach telekomunikacyjnych Rzecznik współpracował z delegaturą Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, a energetycznych z delegaturą Urzędu 

Regulacji Energetyki w Szczecinie. 

 

W 2020 r. Rzecznik zainicjował akcję przeciwko nieuczciwym prezentacjom 

handlowym.  Mimo pandemii mieszkańcy Gorzowa, głównie seniorzy, zapraszani byli 

na spotkania w hotelach i restauracjach pod pretekstem odbioru bezpłatnego 

upominku. Rzeczywistym celem spotkania była sprzedaż drogich produktów i usług za 

wielotysięczne kwoty.  

Etapy akcji: 

• zbieranie informacji od mieszkańców Gorzowa o planowanych spotkaniach 

• informacja do seniorów o planowanych spotkaniach i zagrożeniach z tym 

związanych 

• pismo do gorzowskich przedsiębiorców o nieudostępnienie lokalu na spotkanie 

• zawiadomienie Komendy Miejskiej Policji o planowanym spotkaniu 

Zdecydowana większość gorzowskich przedsiębiorców przychyliła się do apelu i 

odmawiała udostępnienia lokalu. Udało się w ten sposób udaremnić ok. 90% 

planowanych spotkań. 
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W 2020 r. z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 nie miały miejsca tradycyjne formy 

edukacji konsumenckiej wykonywane dotąd przez Miejskiego Rzecznika 

konsumentów tj. spotkania bezpośrednie z seniorami i prelekcje w szkołach. Edukacja 

realizowana była przez funkcjonujący od 2016 r. kanał Facebooka (71 porad i 

informacji) oraz w mediach tradycyjnych (34 informacji i wywiadów). Przy pomocy 

lokalnych mediów (programy informacyjne w radiu, telewizji, informacje prasowe) 

wielokrotnie przekazywane były ostrzeżenia dla mieszkańców Gorzowa przed 

nieuczciwymi działaniami firm i na bieżąco informowano konsumentów o 

przysługujących im prawach. Artykuły dotyczące praw konsumentów zamieszczane 

były również w Gorzowskich Wiadomościach Samorządowych, Gazecie Wyborczej i 

Gazecie Lubuskiej. 

 

Promocja 
  DZIAŁANIE OPIS KOSZT zł 

Pobudzanie dumy i 
wzmacnianie 

tożsamości lokalnej 
wśród mieszkańców 

Gorzowa 

Kampania outdoorowa 
„ChodźMY”.  
Kampanię tworzyło sześć 
sloganów: 
ChodźMY na rower! 
ChodźMY nad Kłodawkę! 
ChodźMY nad Wartę! 
ChodźMY na murawy! 
ChodźMY na Stary Rynek! 
ChodźMY do parku! 

Kampania skierowana do 
mieszkańców Gorzowa, 
której celem było 
zachęcenie do 
poznawania miasta, 
korzystanie z nowych 
miejsc, przeznaczonych 
do rekreacji. Kampania 
trwała ponad 3 miesiące. 

12.108 zł 

Wynajem miejsca 
reklamowego i montaż 
nowego baneru „Dobrze, że 
jesteś” na budynku Kokosa. 
Baner zastąpił  
dotychczasową reklamę 
komercyjnego podmiotu, 
estetyczną i 
charakterystyczną dla 
Gorzowa grafiką. 

Dużym potencjałem 
promocyjnym jest 
lokalizacja banneru w 
ścisłym centrum miasta. 
Nowy baner wpisuje się 
w przestrzeń miejską 
tworząc estetyczną 
wizytówkę. 

5,584 zł 

Produkcja i dystrybucja 
maskotek sensorycznych 
„Nosorożec Stefania” dla 
nowonarodzonych dzieci w 
gorzowskim szpitalu.  

Wspólna ze Szpitalem 
Wojewódzkim inicjatywa 
wręczania 
nowonarodzonym 
dzieciom maskotki 
sensorycznej z jednym z 
symboli miasta: 
nosorożcem Stefanią. 
Koszt kampanii 
podzielony na pół 
pomiędzy szpital i UM. 

7,500 zł 

Serce dla Gorzowa - event z 
okazji miejskich walentynek  

Zaproszenie 
mieszkańców do udziału 
w happeningu 
fotograficznym we 
współpracy z Polskim 
Biurem Rekordów 
Guinessa. Rekord został 
pobity. 

6,027 zł 
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Gorzów #JestKobietą Przygotowanie do 
spotkania z okazji Dnia 
Kobiet z udziałem 
ambasadorek miasta. 
Tworzenie społeczności 
gorzowianek skupionych 
wokół wspólnych 
tematów. 

2,521 zł 

Kampania "Gorzów blisko 
świąt" 

Coroczna tradycja 
działań we współpracy z 
miejskimi instytucjami 
kultury i innymi, których 
celem jest przybliżenie 
mieszkańcom klimatu 
świąt Bożego 
Narodzenia, zachęcenie 
do skorzystania z oferty 
kulturalnej gorzowskich 
instytucji. 

29,865 zł 

Wielki Test Wiedzy o 
Gorzowie z okazji 763. 
urodzin miasta 

W sierpniowym numerze 
Gorzowskich 
Wiadomości 
Samorządowych 
umieszczony był kupon, 
którego poprawne 
wypełnienie 
gwarantowało udział w 
konkursie wiedzy 
historycznej o mieście. 
Na test wpłynęło 29 
zgłoszeń. 

Bez kosztów, 
we 
współpracy z 
partnerami: 
ZUE Kraków, 
BMW, Salony 
Rower. Scott 
i PWiK 
Gorzów   

Promocja Gorzowa 
poza granicami 

miasta; regionalna i 
ogólnopolska 

kampania promocyjna  

Umowa wizerunkowa i na 
promocję miasta poprzez 
sport z mistrzem świata 
Bartoszem Zmarzlikiem 

Promocja Gorzowa jako 
rodzinnego miasta 
mistrza Bartosza 
Zmarzlika.  
Wykorzystanie zasięgów 
reklamowych i 
promocyjnych, 
zaangażowanie mistrza 
do wsparcia 
promocyjnego miejskich 
inicjatyw i przedsięwzięć.   

200,000 zł 

Promocja miasta podczas 
Pikniku nad Odrą. 
Prezentacja Gorzowa 
podczas imprezy turystycznej 
w Szczecinie. Dwudniowe 
targi turystyczne odwiedziło w 
sumie kilkadziesiąt tysięcy 
osób, ponad połowa 
odwiedziła stoisko 
promocyjne, na którym 
odbywała się prezentacja 
oferty. 

Celem działań było 
wykorzystanie potencjału 
odbywającej się co roku 
imprezy turystycznej, w 
celu prezentacji Gorzowa 
jako miejsca ciekawego 
do odwiedzenia, 
szczególnie w okresie 
pandemii, kiedy 
promowana jest 
turystyka krajowa.  

6,199 zł 
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Gorzów on Tour - projekt, 
którego celem była promocja 
Gorzowa wśród mieszkańców 
województwa lubuskiego. 
Odbyło się 6 spotkań na 
terenie województwa 
lubuskiego i 
zachodniopomorskiego z 
udziałem miejskich 
partnerów: CRS „Słowianka”, 
Inneko, GOT, Pole golfowe 
„Zawarcie”, ZTL „Mali 
Gorzowiacy” i innych. 

Projekt polegał na 
promowaniu miasta za 
pomocą mobilnego 
stoiska promocyjnego, 
które co tydzień 
stacjonowało w innym 
mieście. To próba 
dotarcia z ofertą walorów 
Gorzowa jako miasta "na 
wyciągnięcie ręki" - do 
mieszkańców 
ościennych 
miejscowości. 

7,057 zł 

 
 

Budowanie 
pozytywnego 

wizerunku miasta w 
mediach lokalnych i 

ogólnopol. 

Udział Gorzowa w 
ogólnopolskiej kampanii 
Gazety Wyborczej „Super 
Miasta”  

Wydarzenie dotyczyło 
publikacji materiałów 
prasowych o rozwoju 
miast oraz roli, jaką w 
związku z tym rozwojem 
odegrały samorządy oraz 
osiągnieciom 
poszczególnych miast w 
ostatnich 30-stu latach. 
W ramach akcji odbył się 
plebiscyt, w którym 
mieszkańcy mogli 
wybrać najważniejsze 
osiągnięcie ostatniego 
trzydziestolecia - 
spośród nominowanych. 

6.150 zł 

Realizacja cyklu programów 
„Porozmawiajmy o Gorzowie” 
na antenie Radia Gorzów  

Promocja miasta oraz 
działań podejmowanych 
przez samorząd w formie 
cyklicznych rozmów na 
antenie Radia Gorzów. 

21.245 zł 

  
Wsparcie promocyjne 
dla miejskich 
projektów 
interdyscyplinarnych 

Promocja cyklu koncertów 
plenerowych „Dobry 
Wieczór Gorzów” na Starym 
Rynku w mediach wirtualnych 
i tradycyjnych: spot radiowy, 
telewizyjny, reklamy prasowe 
i w mediach 
społecznościowych, plakaty, 
bilbordy. 

"Dobry wieczór Gorzów" 
przygotowany jako 
alternatywa dla 
dotychczas 
organizowanych 
masowych wydarzeń 
kulturalnych odwołanych 
z powodu pandemii 
koronawirusa. Na 
plenerowej scenie na 
Starym Rynku swoje 
programy prezentowały 
lokalne instytucje kultury 
oraz artyści lokalni. 

45.271 zł 

Rowerowa Stolica Polski- 
udział Gorzowa w  
ogólnopolskiej rywalizacji z 
aktywnym udziałem 
mieszkańców. 

Celem działania jest 
pobudzenie 
mieszkańców do 
współpracy w ramach 
wspólnego celu – 
rywalizacji o Puchar 
Rowerowej Stolicy 
Polski.  

Bez kosztów 
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Powitanie Twista - działania 
promocyjne, związane z 
powrotem tramwajów na tory 

Kampania promująca 
uruchomienie - po 3 
latach przerwy - 
komunikacji 
tramwajowej, w 
symbolicznym dniu - w 
763. urodziny miasta.  
Przejazd w pierwszym 
dniu funkcjonowania 
komunikacji tramwajowej 
w mieście był bezpłatny.  

2.356 zł 

Razem w kryzysie Realizacja kampanii 
promującej aktywne 
wsparcie biznesu w 
czasie pandemii, z 
wykorzystaniem 
ambasadorów miasta, 
m.in. Bartosza 
Zmarzlika, a także władz 
miasta. Kampania 
outdoorowa, a także z 
wykorzystaniem bonów z 
odroczonym terminem 
realizacji.  

1.266 zł 

Promocja miasta 
poprzez miejskie 

kanały komunikacji 
marketing. 

Strona internetowa miasta Zlecenie przygotowania i 
zaprojektowania nowej 
strony internetowej, jako 
narzędzia do komunikacji 
z mieszkańcami. 
Poprzednia strona 
powstała w 2015 r. i nie 
spełniała bieżących 
standardów, w zakresie 
wymogów ustawowych 
jak i przejrzystości.  

30.000 zł 
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MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Słowianka PWiK MZK
Inneko 

bez GK
GTBS GRH GOT RAZEM

Przychody 2020r. 5 419 978 75 954 400 53 916 620 51 933 776 5 496 100 2 503 000 2 194 863 197 418 737

Zysk netto 2020r. -3 993 013 10 279 300 1 021 642 1 865 303 1 511 400 -103 000 -429 300 10 152 332

Wartość środków trwałych netto 2020r. 42 311 759 404 799 300 121 025 281 55 843 617 49 379 900 7 345 000 23 515 588 704 220 445

Zaangazowanie kredytowe 2020r. 925 597 20 659 600 22 933 231 14 201 658 26 986 600 0 1 111 811 86 818 497

Koszty 2020 9 815 478 72 525 300 58 332 216 46 780 723 3 860 700 2 741 000 3 172 509 197 227 927

Wielkość zatrudnienia 57 265 367 186 17 10 10 912

Słowianka; -3 993 013; -21%

PWiK; 10 279 300; 53%

MZK; 1 021 642; 5%

Inneko ; 1 865 303; 
10%

GTBS; 1 511 400; 8% GRH; -103 000; -1% GOT; -429 300; -2%

ZYSK NETTO 2020

Słowianka; 
5 419 978; 3%

PWiK; 75 954 400; 
39%

MZK; 53 916 620; 
27%

Inneko ; 51 933 776; 
26%

GTBS; 5 496 100; 3%
GRH; 2 503 000; 1%

GOT; 2 194 863; 1%

PRZYCHODY 2020
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Słowianka; 9 815 478; 5%

PWiK; 72 525 300; 37%
MZK; 58 332 216; 

29%

Inneko ; 46 780 723; 
24%

GTBS; 3 860 700; 2%

GRH; 2 741 000; 1%

GOT; 3 172 509; 2%

KOSZTY 2020

Słowianka; 57; 6%

PWiK; 265; 29%

MZK; 367; 40%

Inneko ; 186; 21%

GTBS; 17; 2%
GRH; 10; 1% GOT; 10; 1%

ZATRUDNIENIE
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WSPÓŁPRACA MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Tematy związane z powyższym rozdziałem zostały ujęte w sprawozdaniach 

wydziałów, szczególnie w 1.4 i 1.5 niniejszego Raportu. 

 

PONIESIONE KOSZTY Z TYTUŁU COVID-19

PWiK; 143 893

MZK; 64 800

GTBS; 45 000

INNEKO; 71 577

DAROWIZNY PRZEKAZANE PRZEZ SPÓŁKI NA 
WALKĘ Z COVID-19
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KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Przeprowadzono 15 procesów konsultacyjnych, w których wzięło udział 7374 

uczestników. 

Tematyka konsultacji społecznych obejmowała: 

- Budżet Obywatelski, 

- sprawy dotyczące przestrzeni publicznych, 

- projekty planów i programów, strategii związanych z tworzeniem polityk publicznych. 

Spośród wskazanych w Regulaminie form konsultacji, w 2020 roku wykorzystano: 

- zbieranie wniosków, uwag i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, 

- dyżury konsultacyjne telefoniczne, on-line i osobiste, 

- otwarte spotkania z mieszkańcami w reżimie sanitarnym, 

- maraton pisania wniosków (dotyczy wyłącznie Budżetu Obywatelskiego), 

- wizje lokalne/spacery badawcze w reżimie sanitarnym („Mały Dialog”). 

 

W ramach tzw. „Małego Dialogu” przeprowadzono 5 procesów, w których wzięło udział 

84 uczestników.  

Zasięgnięto opinii mieszkańców w sprawie: 

- rewaloryzacji Parku Róż, 

- przebudowy ul. Słonecznej, 

- rozwiązań projektowych dla podjazdów dla osób niepełnosprawnych do stadionu 

lekkoatletycznego przy ulicy Kard. Wyszyńskiego, 

- obsługi osób niepełnosprawnych i rozwiązań projektowych dotyczących budowy 

mostka nad Kłodawką, 

- oceny poprawności realizacji nawierzchni drogowej w rejonie ul. Kazimierza 

Wielkiego. 

Ponadto w ramach współpracy Architekta Miasta ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych, na bieżąco zbierane były uwagi dotyczące barier 

architektonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Łącznie, w ciągu roku, 

zebrano 20 uwag wraz z dokumentacją zdjęciową. 

Wpływające do architekta miasta uwagi dotyczyły  w szczególności: 

- konieczności obniżenia krawężników w konkretnych lokalizacjach na przejściach dla 

pieszych, 

- konieczności zrealizowania podjazdów do lokali użytkowych w centrum Gorzowa, 

- sposobów organizacji miejsc postojowych w centrum. 
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BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
Urząd prowadzi BIP pod adresem http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/. Każda 

komórka organizacyjna urzędu, w ramach swoich kompetencji zamieszcza w BIP 

wymagane przepisami prawa informacje. Największe zainteresowanie odbiorców BIP-

u budzi w „menu przedmiotowym”: Rada Miasta, porządek sesji, projekty uchwał, 

materiały na sesję, skład Rady Miasta. Zainteresowaniem cieszą się dane z głosowań 

poszczególnych radnych - 1920 wyświetleń. Interpelacje i zapytania radnych 

zainteresowały w BIP aż 6573 odbiorców. 

Jak wynika ze statystyk, mieszkańcy sięgają do BIP także po wymagane druki „do 

pobrania”,  sprawdzają rodzaje załatwianych przez urząd spraw, numery rachunków 

bankowych, strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych wydziałów, godziny 

pracy. Największym zainteresowaniem w BIP cieszą się wydziały: Spraw 

Obywatelskich, Edukacji i Spraw Społecznych. Dużo „wejść” mają Zamówienia 

publiczne i wyniki postępowań, ogłoszenia o naborze do pracy w urzędzie, wyniki 

kontroli wewnętrznych oraz finanse i budżet miasta. Przykładowo, sprawozdanie z 

wykonania budżetu ‘2019 czytane było 919 razy,  a sprawozdanie finansowe 401 razy. 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu wykazuje 1625 odsłon. Raport o stanie 

miasta za rok 2019 odsłaniany był 39 razy. W obszarze petycji odnotowano 107 

odsłon. Zamieszczono 323 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, odnotowano 

6297 odsłon. W roku 2020 ogłoszono w BIP 90 naborów do pracy na wolne stanowiska 

urzędnicze. 
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

I. Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami w 2020 r.   

 

Stypendia artystyczne są przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta.  

Stypendia o wartości od 1.000 do 12.000 zł netto, przyznawane są przez Prezydenta 

Miasta, na wniosek Komisji ds. Stypendiów. O stypendia na rok 2020 ubiegało się 25 

kandydatów, komisja zapoznała się z pisemnymi aplikacjami oraz wysłuchała 

osobistych prezentacji kandydatów i przyznała 21 stypendiów na łączną kwotę 110 tys. 

zł. Dziedziny, w których przyznano stypendia, to: taniec, muzyka, teatr, sztuki 

wizualne, literatura, animacja, edukacja kulturalna, opieka nad zabytkami oraz film. 

Wręczono dotąd około 220 stypendiów.   

 

Stypendia Kulturalne przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami 2020 

Dziedziny Ilość stypendiów Kwota dofinansowania 

Taniec 1 3.500,00 zł 

Muzyka 11 76.472,91 zł 

Teatr 1 3.857,09 zł 

Literatura 3 5.170,00 zł 

Animacja i edukacja kulturalna 2 6.500,00 zł 

Opieka nad zabytkami 1 8.000,00 zł 

Film 1 5.000,00 zł 

Sztuki wizualne 1 1.500,00 zł 

Ogółem 21 110.000,00 zł 

 

II. Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta 

Nagrody Kulturalne Prezydenta są przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta.  

W 2020 r. przyznano dwie Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego, które otrzymali: Małgorzata Szwajlik – kierownik Zespołu 

Impresaryjnego Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej oraz Lech 

Dominik – artysta fotografik, muzealnik. Nagrodę stanowią kwota pieniężna oraz 

statuetka Motyla, autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Moskaluka. Nagrody 

Kulturalne są wręczane podczas Gali Inauguracji Sezonu Kulturalnego nieprzerwalnie 

od 1999 roku. Dotąd uhonorowano „Motylami” 59 laureatów. 
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III. Odznaczenia państwowe dla ludzi kultury  

Podczas Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2020/2021, która odbyła się 2 października 

2020 r. w trybie online i była na żywo transmitowana przez Telewizję Gorzów, 

wręczono odznaczenia państwowe: Medale Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz 

odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawane przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. dla ludzi 

kultury. W 2020 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” 

odznaczony został Jan Mierzyński – aktor Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., 

srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” odznaczony został Bogusław 

Dziekański – animator kultury jazzowej, dyrektor Jazz Clubu „ Pod Filarami”, natomiast 

złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” odznaczony został Ireneusz 

Krzysztof Szmidt – poeta, dramaturg, reżyser i krytyk teatralny. Odznakami 

honorowymi „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” za wyróżniającą się działalność na rzecz 

upowszechniania i ochrony kultury, odznaczeni zostali: dr Małgorzata Pytlak - doktor 

archeologii, kustosz dyplomowany, kierownik filii Muzeum Grodu Santok; Małgorzata 

Szwajlik - pracownik Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, Edyta 

Milczarek - aktorka dramatyczna Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz 

Bartosz Bandura – aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., tancerz, 

stypendysta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA 

 

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030 

W 2020 r. trwały prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” 

wraz z „Diagnozą strategiczną uwarunkowań rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego”, 

która stanowi załącznik do Strategii. 

Strategię opracowuje Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. oraz firma ResPublic, 

świadcząca usługi eksperckie i prowadząca badanie ewaluacyjne projektu Strategii. 

Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. przeprowadzone zostały warsztaty strategiczne 

w ramach pierwszego etapu opracowywania Strategii – diagnozy strategicznej. Zostały 

one podzielone na 3 bloki tematyczne: sfera gospodarcza, sfera społeczna oraz sfera 

środowiskowa. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: nauki, 

biznesu, samorządu, kultury, organizacji pozarządowych, Rady Miasta, Rady 

Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, a także interesariusze i eksperci w danej 

dziedzinie, przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, zaangażowanych 

w opracowywanie Strategii. 

W październiku odbyły się debaty oraz warsztaty strategiczne z udziałem 

mieszkańców, które służyły podsumowaniu projektu diagnozy strategicznej oraz 

wypracowaniu wizji i celów rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Spotkania 

zostały przeprowadzone w formie zdalnej i były transmitowane w ogólnodostępnym 

kanale Youtube, za pośrednictwem strony internetowej miasta. Na przełomie listopada 

i grudnia przeprowadzone zostało wśród mieszkańców badanie ankietowe, dotyczące 

wyzwań i wizji rozwoju miasta. Ankieta dostępna była online, poprzez stronę 

internetową miasta. Uzyskano łącznie 73 odpowiedzi. W grudniu Wykonawca Strategii 

przeprowadził bezpośrednie wywiady telefoniczne wśród gorzowskich 

przedsiębiorców, celem oceny potencjałów i barier rozwoju przedsiębiorczości w 

mieście. Do 31 grudnia 2020 r. Wykonawca opracował i przesłał do Urzędu Miasta 

Gorzowa Wlkp. projekt Strategii, który następnie podlegał uzgodnieniom 

wewnętrznym. Od marca do kwietnia 2021 r. zaplanowano konsultacje społeczne 

projektu Strategii, natomiast zakończenie prac planuje się do końca sierpnia 2021 r. 

Inne dokumenty strategiczne (szczegóły w Załącznikach): 

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Plan określa liczbę i lokalizację planowanych ogólnodostępnych stacji ładowania z 

liczbą planowanych do zainstalowania w nich punktów ładowania, z uwzględnieniem 

mocy każdego z tych punktów, a także proponowany harmonogram budowy 

ogólnodostępnych stacji ładowania. 

Strategia elektromobilności. 

Głównym celem Strategii jest zniwelowanie problemu zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego - powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji oraz 

zmniejszenie ilości uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Gorzowska 

strategia elektromobilności zawiera następujące cele: 

 - wymiana taboru autobusowego publicznej komunikacji zbiorowej, 

 - niskoemisyjny transport indywidualny, 

 - zmiana nawyków transportowych mieszkańców miasta, 

 - dostosowanie systemu transportowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Strategie przyporządkowane Wydziałowi Kultury  

Strategia Rozwoju Kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020 została przyjęta Uchwałą 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLII/474/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Wydział 

Kultury co roku przedkłada raport z realizacji strategii na posiedzeniu Komisji Kultury, 

Sportu i Promocji.  
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ZAŁĄCZNIKI 

TABELE, SPRAWOZDANIA, RAPORTY 

 

1. Program rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego za rok 2020.  

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 
za rok 2020.  

3. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2020 r. 

5. Informacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Komendy Miejskiej Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie 
bezpieczeństwa publicznego oraz działaniach podjętych w roku 2020. 

6. Opisowe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2020.  

7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. 

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. 

9. Miejski Rzecznik Konsumentów, tabela działań 

10. Współpraca Międzynarodowa, programy 2020 

 



























































































































































































































































 

 

Informacja ze stanu realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa  Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019 – 2021 w roku 2020. 
 
W 2020 roku na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizatorzy programu wykonali 
następujące przedsięwzięcia: 
 
Komenda Miejska Policji   
W związku z realizacją „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
na lata 2019-2021” Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim podjęła 
następujące działania 
w poszczególnych celach operacyjnych w 2020 roku: 
cel operacyjny 1.1 „Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców: 

 - w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci realizowali w ciągu roku 
wiele działań prewencyjno-kontrolnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym na terenie miasta takich jak np: Trzeźwy kierowca, Prędkość, 
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Rower, Pieszy bezpieczny na przejściu dla 
pieszych, Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo, Świeć przykładem, Bezpieczna droga do 
szkoły, Bezpieczne ferie i wakacje. 

- w zakresie kontroli miejsc o szczególnym zagrożeniu dostosowywana jest 
właściwa ilosć służb patrolowych do skali zagrożeń. Zgodnie z bieżącą analizą zdarzeń 
dyslokowani są dzielnicowi oraz policjanci patrolowo-inetrwencyjni, a także policjanci 
przewodnicy psów służbowych szczególnie w porze wieczorowo- nocnej . 

- w zakresie egzekwowania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizomowi policjanci podlegli KMP w Gorzowie Wielkopolskim  dyslokowani są 
w rejony, gdzie najwięcej dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach publicznych 

- w związku z okresem zimowym policjanci są zadaniowani, aby kontrolować 
miejsca przebywania osób bezdomnych. Ponadto organizowane są wspólne patrole 
z pracownikami z sekcji d.s bezdomności z GCPR w Gorzowie Wielkopolskim. 

- wszystkie zgłoszenia na platformie Krajowej Mapy Zagrożeń  na bieżąco są 
monitorowane. 
 
2. cel operacyjny 2.1 „ Realizacja programów i działań prewencyjnych skierowanych do 
dzieci 
i młodzieży” 
Z uwagi na ogłoszenie w marcu 2020 roku epidemii Covid19, co wiązało się 
z zamknięciem szkół i przedszkoli, gorzowscy policjanci w stopniu ograniczonym 
realizowali programy prewencyjne ukierunkowane na podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa, w ramach możliwości i zgodnie 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Funkcjonariusze KMP w Gorzowie Wielkopolski 
zorganizowali łącznie 226 spotkań, w których udział wzięło ponad 6.174 osoby. Policjanci 
prewencji realizowali działania dotyczące m. in. poprawie bezpieczeństwa dzieci, 
młodzieży, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobieganiu handlowi ludźmi oraz 
cyberprzemocy. 
 W 2020 roku specjaliści ds. profilaktyki społecznej oraz dzielnicowi podejmowali 
działania w ramach ogólnopolskich tylko do marca 2020 roku, ponieważ ogłoszono stan 
epidemii Covid-19 i zamknięte zostały szkoły, przedszkola oraz placówki, gdzie można 
było realizować spotkania z seniorami. Podjęto działania: 
 



 

 

•  realizacja spotkań w ramach programu profilaktycznego „Lupo I-IV” 

•  zrealizowano program :”Świadomie bez przemocy” skierowany do seniorów 

•  działania profilaktyczne ruchu drogowego 

• policjanci gorzowskiej jednostki przeprowadzili również szereg działań 
prewencyjnych, takich jak „Bezpieczne Ferie 2020 ”, „Bezpieczne Wakacje 
2020”, „Rozpoczęcie Roku Szkolnego” oraz „Zakończenie Roku Szkolnego”, 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom 
miasta i powiatu, a także ochronę małoletnich przed przestępczością. 
Wzmożone działania polegały m. in. na sprawdzaniu miejsc grupowania się 
młodzieży, kontroli kąpielisk i miejsc zorganizowanego wypoczynku, 
sprawdzaniu punktów sprzedaży alkoholu pod kątem udostępniania go 
osobom niepełnoletnim. Wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z 
zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 
3.cel operacyjny 3.1 „ Realizacja programów skierowanych do seniorów” 
 
W celu intensyfikacji działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
na terenie Gorzowa Wielkopolski w 2020 roku Komenda Miejska Policji wspólnie 
z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Osłonowego „Wspierania 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie zrealizowała program „Świadomie bez przemocy” dedykowany seniorom 
z Gorzowa Wielkopolskiego Cel – podniesienie świadomości społecznej na temat 
zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz kompleksowe wsparcie osób uwikłanych 
w przemoc w rodzinie, w szczególności osób starszych. Najważniejsze informacje na 
temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawarte zostały w informatorze „Gorzowski 
Senior”, a także na plakatach i broszurkach oraz w filmie promującym działania 
projektowe. Podsumowanie działań miało swój finał podczas konferencji on-line dla 
seniorów i przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. 

W bieżącym roku wszystkie działania kontrolno-pomiarowe wobec kierowoców 
będą kontynuowane w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz w ruchu drogowym. 
 Działania w zakresie spotkań profilaktycznych w przypadku zamknięcia szkół będą 
kontynuowane  tylko w formie on-line z uwagi na pandemię Covid-19. 
 W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego na bieżąco 
analizowane są wszystkie zdarzenia, zgłoszenia od mieszkańców. Wszystkie działania 
Komendy Miejskiej Policji ukierunkowane będą w dalszym ciągu na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Straż Miejska.  
Strażnicy Miejscy w 2020 r. wykonali łącznie 1984 służby patrolowo – obchodowe 
w systemie dwuzmianowym. W tym czasie przeprowadzili  łącznie 5254 czynności 
służbowe, z których w 3800 przypadkach zastosowano środki oddziaływania prawnego 
(wnioski o ukaranie do sądu, mandaty, pouczenia).  Spośród 1984 służb patrolowo – 
obchodowych – 844 służby to delegowania  do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim do wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji oraz skierowania do 
realizacji zadań związanych z weryfikacją zakazów i nakazów  związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W ramach 
przeciwdziałania alkoholizmowi strażnicy miejscy ujawnili 691 osób spożywających lub 
usiłujących  spożyć alkohol w miejscach niedozwolonych, wobec których zastosowano 
środki oddziaływania prawnego. 99 osób ukarano mandatami karnymi, wobec 4 



 

 

skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. 
W zakresie minimalizowania skutków bezdomności w 2020 r. strażnicy stale kontrolowali 
około 30 miejsc na terenie miasta, w których okresowo lub na stałe przebywały osoby 
bezdomne. Ponadto w ramach działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży odbyto 
1 spotkanie 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: 
W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w miejscach najbardziej zagrożonych 
przestępczością 
i wykroczeniami. 

1) Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. nr 1319 z późn. 
zm.), funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolski opracowali 
„Analizę zagrożeń na obszarze powiatu gorzowskiego”, którego w tym dokumencie 
częścią składową jest miasto Gorzów Wielkopolski jako oddzielna jednostka terytorialna.  

Zgodnie z tą analizą, teren miasta został zakwalifikowany do kategorii ZIV G. 

 Do głównych zagrożeń związanych z rodzajem zabudowy należy uwzględnić: jeden 
budynek wysokościowy (LUW) ponad 100 budynków wysokich, z których większość 
stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, administrowane przez Spółdzielnie 
Mieszkaniowe i ZGM. Pozostałe budynki to obiekty hotelowe i administracyjno – biurowe. 
Ponadto na terenie miasta Gorzowa Wielkopolski zlokalizowane są obiekty, w których 
mogą przebywać ludzie w dużych grupach, obiekty oświatowe, obiekty o charakterze 
kulturalnym, widowiskowo – sportowe, obiekty przeznaczone dla osób o ograniczonej 
zdolności poruszania itp. Wszystkie te obiekty zalicza się ze względu na przeznaczenie 
i sposób użytkowania do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II, IV(wysokie) i V – i uznaje się je 
za najbardziej zagrożone.  Większość budynków jest wykonana z materiałów niepalnych, 
jednakże część budynków mieszkalnych starej substancji budowlanej ma palne 
konstrukcje dachów.  

Z analizy częstotliwości występujących zdarzeń na szczególną uwagę zasługuje Hotel 
„Metalowiec” wykorzystywany w głównej mierze do celów lokali socjalnych. 

 W kwestii zagrożeń związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych 
należy zwrócić szczególną uwagę głównie na zakład S.C. Johnson & Son Inc. 
zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 6. Jest to jedyny zakład zakwalifikowany do zakładów 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Znajduje się przy drodze 
wylotowej z miasta w kierunku trasy szybkiego ruchu S3. Pozostałe zakłady t.j.: Domo 
przy ul. Walczaka 25, ZWCh Stilon S.A. przy ul. Walczaka 25, Elektrociepłownia Gorzów 
S.A. ul. Energetyków 6 oraz Spółdzielnia Mleczarska „MlekPol” przy ul. Kostrzyńskiej 89 
posiadają nieznaczne ilości TŚP.  

 Do zagrożeń związanych z infrastrukturą komunikacyjną i transportową należy 
uwzględnić: gazociąg zasilający EC w Gorzowie Wielkopolski (o średnicy 250 mm) a także 
drogi szybkiego ruchu S3 wraz z węzłami i drogę krajową nr 22. Drogi te przebiegają przez 
miasto i oprócz zagrożeń komunikacyjnych należy pamiętać o zagrożeniach związanych z 
transportem materiałów niebezpiecznych (ADR). W transporcie kolejowym, materiały 
niebezpieczne przewożone są m.in. na trasach:  
 



 

 

• Berlin - Kostrzyn nad Odrą - Gorzów Wielkopolski - Krzyż Wielkopolski, 

• Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek. 
Najczęściej przewożone materiały niebezpieczne to: benzyna, ON, Kwas solny, Kwas 
octowy, Dwutlenek siarki, Amoniak, Wodorotlenek sodowy, Propan – Butan, Akrylonitryl. 

 Kolejnym źródłem potencjalnych zagrożeń jest niewątpliwie usytuowanie 
w granicach miasta składowiska materiałów niebezpiecznych zlokalizowanego przy 
ul. Małyszyńskiej 180. Rocznie Zakład jest w stanie unieszkodliwić 58 300 ton 
zmieszanych odpadów komunalnych. Ponadto  na terenie magazynu zlokalizowanego 
przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wielkopolskim składowane są materiały takie jak: 
świetlówki, zużyty sprzęt komputerowy zawierający niebezpieczne elementy np. rtęć.  

 Analiza uwzględnia również zagrożenia związane z występowaniem cieków 
i zbiorników wodnych w tym budowli hydrotechnicznych. Potencjalnym zagrożeniem jest 
oczywiście rzeka Warta, której poziom uzależniony jest od stanu wód Noteci oraz 
pośrednio Odry. 

 W kwestii zagrożeń związanych z występowaniem obszarów leśnych należy 
pamiętać o zarastających terenach popoligonowych często występujących na obrzeżach 
osiedli domków jednorodzinnych.  

W zakresie – działania kontrolno – rozpoznawczego oraz z zakresu prewencji społecznej 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, oraz seniorów. 

W każdym przypadku organizowanych na terenie miasta kolonii, półkolonii i innych form 
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży funkcjonariusze pionu kontrolno – 
rozpoznawczego przeprowadzali stosowne kontrole przestrzegania przepisów ppoż. 
a pionu operacyjno – szkoleniowego pogadanki na tematy związane z szeroko pojętym 
bezpieczeństwem. Realizacja programów edukacyjnych, kampanii społecznych odbywa 
się przez cały rok w zależności od aktualnego sezonu. Zakres działań dostosowany jest do 
wieku uczestników oraz do sezonowo występujących zdarzeń.  

Sala edukacyjna. 

Ze względu na panująca w kraju sytuacją epidemiczną COVID-19 funkcjonariusze KM 
PSP przez wprowadzone obostrzenia nie mieli możliwości na przeprowadzenie wszystkich 
zaplanowanych akcji edukacyjnych i stawienia się na organizowanych imprezach. 
Większość planowanych przedsięwzięć  zostało odwołanych w oczekiwaniu na poprawę 
sytuacji epidemicznej.  

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskim 
Realizował: 
W zakresie działania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Uzależnieniom: 
 
1. Przeprowadzono działania w obszarach: 

• Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów 
jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział 
Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

• Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży. 

• Realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z włączeniem 
osób dorosłych (rodziców, nauczycieli). 



 

 

• Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych 
skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych od 
alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód). 
Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – 

wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem 
uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością 

• organizowania obozów socjoterapeutycznych. 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta 
oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby 
uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny. 

• Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy i 
stosujących przemoc. 

• Terapia osób uzależnionych od alkoholu  
i współuzależnionych od alkoholu, w tym DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). 

• Terapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych. 
 
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• skierowała 39 spraw do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. 

• złożyła 17 spraw do sądu o orzeczenie zobowiązania do leczenia odwykowego. 
Łączny koszt powyższych działalności (pkt. 1 i pkt. 2): 913 789,25 zł 
 
Upowszechnianie wśród społeczności lokalnej wiedzy na  temat niebezpieczeństwa 
uzależnień: 

• Fundacja „ Czysta Woda” zorganizowała VIII Gorzowską Konferencję Młodzieży pod 
hasłem Człowiek, który cierpi nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie 
krzyczy”, w której udział wzięło 600 osób. Celem wydarzenia była edukacja oraz próba 
ograniczenia zagrożeń wypadkowych, w tym spożywania alkoholu i środków 
psychoaktywnych, w okresie wypoczynku wakacyjnego. 

• Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii przeprowadziło kampanię informacyjno – 
edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania 
trwały od września do grudnia 2020 r.  
• Informacja o placówkach udzielających pomocy terapeutycznej osobom 
nadużywających alkoholu, pijącym szkodliwie oraz uzależnionym udzielana była przede 
wszystkim zainteresowanym klientom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podczas interwencji Policji 
podczas wykonywanych czynności służbowych. Rodziny także otrzymywały od 
pracowników instytucjonalnych oraz organizacji pozarządowych, komunikaty zachęcające  
do korzystania ze wsparcia adekwatnego do sytuacji życiowej.  
• Informacje o warunkach i możliwościach podjęcia leczenia były przekazywane 
przez  dyżurujących  w punktach specjalistów (GCPR, MKRPA), dysponowali oni wiedzą 
na temat zjawiska uzależnienia, możliwościami leczenia i utrzymania trzeźwości, oferty 
GCPR i sposobów zapobiegania wystąpieniu choroby 
 
Egzekwowanie od właścicieli lokali respektowania warunków sprzedaży  
i podawania alkoholu osobom nietrzeźwym i małoletnim. 
MKRPA przeprowadziła 155 kontroli sklepów prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych 
 



 

 

Karta rozmiaru dowodu osobistego, noszona w portfelu czy torebce zawiera miejsce 
na umieszczenie  podstawowych danych o posiadaczu, takich jak: imię nazwisko, grupa 
krwi, choroby przewlekłe, alergie, uczulenia oraz na odwrocie telefony kontaktowe 
do osób, które należy powiadomić w razie nagłego wypadku. Karta ICE ma umożliwić 

W 2020 roku wydano ok. 2800 kart – na zasadach identycznych jak Koperta Życia 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. 
Realizowało w zakresach: 

1. Kontrola miejsc gromadzenia się osób bezdomnych w roku 2020. 
W Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie działania na rzecz osób bezdomnych są 

realizowane przez Sekcję ds. bezdomności. W 2020 roku pomimo sytuacji wynikającej 
z pandemii wszystkie zadania dotyczące zapewnienia pomocy osobom bezdomnym 
na terenie miasta były realizowane na bieżąco. W związku z wprowadzeniem obostrzeń 
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym współpraca z innymi podmiotami 
działającymi na rzecz osób bezdomnych prowadzona była głównie za pośrednictwem 
telefonów oraz poczty elektronicznej. Niemniej jednak współpraca była systematyczna, 
a przedstawiciele podmiotów na bieżąco wymieniali się informacjami. Pracownicy socjalni 
Sekcji ds. bezdomności reagowali na każde zgłoszenie dotyczące osób bezdomnych. 

Pracownicy socjalni Sekcji ds. Bezdomności systematycznie przez cały rok 
monitorują sytuację osób bezdomnych w mieście. W okresie jesienno-zimowym 
prowadzone były wzmożone czynności mające na celu dotarcie do osób bezdomnych 
przebywających  
w miejscach niemieszkalnych i nieogrzewanych. Przeprowadzane były rozmowy 
motywujące osoby bezdomne do skorzystania ze schronienia oraz podejmowane są 
interwencję w sytuacji wystąpienie zagrożenia życia lub zdrowia. Dodatkowo ważnym 
działaniem jest prowadzenie listy miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby 
bezdomne. Jest ona na bieżąco aktualizowana wspólnie z innymi podmiotami tj. Policją, 
Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym.  

W 2020 roku realizowano patrole w mieście monitorujące sytuację osób 
bezdomnych. Ogółem przeprowadzono 30 patroli (w poniedziałki godziny - poranne lub 
popołudniowe). 

W związku z sytuacją wynikającą z pandemii zrezygnowano ze wspólnych patroli, 
każdy z podmiotów realizował patrole oddzielnie. Podczas patroli pracownicy socjalni 
prowadzili rozmowy motywujące osoby bezdomne do zmiany swojej sytuacji życiowej, 
przekazywano ulotkę zawierającą najważniejsze dane kontaktowe podmiotów 
udzielającym wsparcia osobom bezdomnym. 

Podkreślić należy, iż w 2020 roku nie odnotowano żadnego przypadku 
zamarznięcia osoby bezdomnej, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań. 
 

Kontynuacja akcji „Koperta Życia”.Akcja została zapoczątkowana w maju 2018 r. – 
Wydział Spraw Społecznych zlecił łącznie wydruk 4 000 zestawów kopert – koszt 5.953,20 
zł brutto. Do końca 2019 roku wydano ok. 3050 sztuk.W 2020 roku rozdano ok. 580 sztuk. 
Koperty Życia były nieodpłatnie wydawane w Sali Obsługi Klienta w UM, w siedzibie 
Wydziału Spraw Społecznych oraz rozpowszechniane przez członków Gorzowskiej Rady 
Seniorów w ich lokalnym środowisko. Kontynuacja akcji  „Karta Bezpieczeństwa Seniora”. 
W listopadzie 2019 r. wydział zlecił przygotowanie 10 000 sztuk kart (tzw. Kart ICE) – 
koszt  2.337,00 zł brutto. 

ratownikom szybszą identyfikację poszkodowanego (szczególnie gdy jest nieprzytomny) 
oraz dać możliwość szybkiego powiadomienia bliskich. W grudniu 2019 r. wydano ok. 50 
kart. 



 

 

Patrole przeprowadzone przez pracowników Sekcji ds. bezdomności  w latach 2018 – 
2020. 

 
Patrole w miejscach 
niemieszkalnych 

 
Rok 2018 

 
Rok 2019 

 
Rok 2020 

Liczba patroli pracowników Sekcji 
ds. Bezdomności 

36 26 24 

Liczba wspólnych patroli z innymi 
podmiotami tj. Policja, Straż 
Miejska, pracownicy środka 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym 

19 19 6 ( wspólne 
patrole były 
realizowane  
w okresie I-
III.2020) 

Ogółem 55 45 30 

 
W stosunku do osób bezdomnych kierowane są takie działania jak: 

• kierowanie do placówek udzielających schronienia (schronisko, noclegownia, 
ogrzewalnia); 

• przyznawanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  

• wskazanie możliwości skorzystania z mieszkania chronionego ( 8 osób); 

• wsparcie terapeuty ds. uzależnień (w tym pomoc w podjęciu leczenia 
odwykowego); 

• podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby 
bezdomnej, informowanie służb porządkowych i ratunkowych; 

• kierowanie osób bezdomnych do podmiotów pozarządowych w celu uzyskania 
pomocy 
w formie żywności i odzieży oraz możliwości skorzystania z węzła sanitarnego; 

• wsparcie psychologa, radcy prawnego oraz lekarza psychiatry; 

• poradnictwo w zakresie wychodzenia z bezdomności; 

• kierowanie do centrum integracji społecznej; 

• prowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi w ramach których zwracano uwagę  
o  konieczności przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19, rozdawanie 
maseczek. 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubuskiego z dnia 30.03.2020 r. istniała konieczność 
wskazania miejsca przeznaczonego do kwarantanny dla osób bezdomnych. Na terenie 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego taką działalność prowadziło Stowarzyszenie Pomocy 
im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 62a. Osoba bezdomna przed przyjęciem do placówki 
zobowiązana była w dniu zakończenia kwarantanny okazać zaświadczenie potwierdzające 
fakt jej ukończenia.  

W związku z występującym w znacznym zakresie problemem uzależnienia wśród 
osób bezdomnych, ważnym działaniem jest praca instruktora terapii uzależnień, który 
przeprowadza rozmowy z osobami bezdomnymi w ich środowisku. Wspiera osoby 
bezdomne, motywuje do podjęcia leczenia odwykowego oraz podjęcia działań 
zmierzających do wyjścia z bezdomności. Ważne w tym procesie jest umożliwienie 
przebywania w mieszkaniu chronionym oraz podjęcie współpracy z pracownikiem 
socjalnym. W roku 2020 instruktor terapii uzależnień pomógł 14 osobom bezdomnym 
w podjęciu leczenia odwykowego oraz 11 osobom bezdomnym w dotarciu na oddział 
detoksykacji. 



 

 

W 2020 roku 26 osób bezdomnych usamodzielniło się, tzn. odeszło z systemu pomocy 
społecznej. Natomiast 8 osób miało możliwość zamieszkania w lokalu chronionym, 
niemniej jednak nadal objęci byli pomocą finansową i pracą socjalną. 

 
Przypomnieć należy, że ostatnia Ogólnopolska Akcja Liczenia Osób Bezdomnych 

została przeprowadzona w nocy 13-14 lutego 2019 roku, w wyniku czego ustalono, że na 
terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przebywają 162 osoby bezdomne. W 
porównaniu z rokiem 2017 odnotowano spadek o 19 osób. 
 

2. Zapewnienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz udzielanie wsparcia dla 
rodzin i osób dotkniętych przemocą. 

 
Działania w zakresie wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej 

podejmowane są na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. 
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.  

Przemoc w rodzinie jest problemem, który może dotknąć każdego bez względu na 
płeć, wiek czy pełnione role społeczne. W Gorzowie Wielkopolskim co roku jest 
wszczynanych ponad 200 procedur „Niebieskiej Karty”, co oznacza ponad 200 rodzin 
dotkniętych problemem przemocy domowej, w wyniku której może dojść do sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia. 

 W okresie od stycznia do marca 2020 roku praca z rodzinami objętymi procedurą 
„Niebieskiej Karty” przebiegała zgodnie z założeniami. W tym okresie wszystkie grupy 
robocze na rzecz domniemanej ofiary i domniemanego sprawcy przemocy były 
organizowane przez pracownika Sekcji ds. przemocy w siedzibie GCPR. 

Od kwietnia 2020 roku ze względu na sytuację wynikającą z CCOVID-19, szczególnie 
ważne było dla nas zapewnienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Pomimo tego 
wszystkie zadania wynikające z realizacji procedury „Niebieskiej Karty” były realizowane 
na bieżąco. Wszystkie rodziny zgłaszające problem przemocy domowej - otrzymały 
wsparcie. Nikogo nie pozostawiono bez pomocy i wsparcia. Dotyczy to również osób 
objętych kwarantanną. W wielu przypadkach oprócz pracy socjalnej proponowano 
wsparcie psychologa lub innych specjalistów, w zależności od potrzeb. W ramach 
realizacji procedury i pracy z rodziną pracownicy stosowali zasady reżimu sanitarnego 
i ostrożności w celu wzajemnego bezpieczeństwa. Pracownicy socjalni sekcji realizowali 
procedurę „Niebieskiej Karty” podejmując działania profilaktyczne, interwencyjne 
i administracyjne w celu ustania problemu. Część spotkań grup roboczych zrealizowane 
były w siedzibie GCPR, a pozostałe zdalnie. Problem przemocy występujący w rodzinach 
jest często równoznaczny  
z zagrożeniem zdrowia lub życia osób doświadczających przemocy. Zatem ustalenie 
planu pomocy we współpracy z członkami grupy roboczej jest sprawą priorytetową. 
Dlatego pomimo występujących zagrożeń - spotkania odbywały się na bieżąco w formie 
zdalnej.  
W każdym przypadku wymagającym bezpośredniej interwencji - pracownicy sekcji 
pracowali w środowisku. 

Do zadań realizowanych przez sekcję należy w szczególności: 

⎯ diagnozowanie problemu przemocy, 

⎯ podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych zjawiskiem przemocy,  

⎯ świadczenie pracy socjalnej na rzecz ofiar, sprawców przemocy i ich rodzin, 

⎯ inicjowanie działań profilaktycznych na terenie miasta z zakresu przemocy 
w rodzinie, 



 

 

⎯ opracowywanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jej rodziny, który zawiera 
propozycje działań pomocowych, 

⎯ dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny oraz osoby co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

⎯ informowanie (oraz kierowanie) o możliwości skorzystania z  bezpłatnej  pomocy 
prawnej na terenie miasta, 

⎯ wskazywanie na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej - skierowanie 
rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie do objęcia wsparciem w formie 
indywidualnych konsultacji psychologicznych na ternie siedziby GCPR lub u klienta, 

⎯ kierowanie rodzin na warsztaty „Szkoła dla rodziców”, 

⎯ kierowanie osoby nadużywającej alkoholu, wobec której istnieje podejrzenie, że 
stosuje przemoc w rodzinie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

⎯ kierowanie osoby uzależnionej na konsultacje do instruktora terapii uzależnień, 

⎯ kierowanie domniemanych sprawców przemocy do uczestnictwa w programie 
korekcyjno-edukacyjnym, 

⎯ informowanie o instytucjach i placówkach na terenie miasta udzielających pomoc 
osobom dotkniętym przemocą, 

⎯ propagowanie przeciwdziałania przemocy poprzez współpracę z podmiotami 
działającymi w tym zakresie, 

⎯ współpraca z innymi podmiotami na zasadzie wymiany informacji w zakresie 
przemocy,  

⎯ zawiadamianie Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przestępstwa, 
W 2020 roku na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego wszczęto 215 nowych 

procedur „Niebieskiej Karty”, zorganizowano 666 posiedzeń grup roboczych oraz 10 
posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Ogółem procedurą „Niebieskiej Karty” objęto ponad 293 rodziny (215 procedur wszczętych 
w 2020 roku, pozostałe były wszczęte w roku poprzednim i kontynuowane w 2020), w tym 
946 osób na terenie miasta.  

 
 

Grupy robocze Liczba 

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Zorganizowane na rzecz ofiary przemocy 
 

469 424 488 

 w tym: z udziałem domniemanej 
ofiary przemocy 

234 208 211 

Zorganizowane na rzecz sprawcy 
przemocy 
 

197 191 210 

 w tym: z udziałem 
domniemanego sprawcy 
przemocy 

85 83 92 

Ogółem grupy robocze 666 615 698 

 
 
 



 

 

Wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą domową 

 Liczba rodzin 

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Poradnictwo  psychologiczne 82 97 65 

Poradnictwo  prawne 55 61 89 

Poradnictwo  socjalne i rodzinne 
( praca socjalna) 

293 267 290 

Skierowanie do MKRPA 41 49 0 

Poradnictwo w zakresie uzależnień 26 15 25 

Wsparcie asystenta rodziny 22 20 13 

 
 
 

Przedstawiciele instytucji Liczba grup roboczych z udziałem 
przedstawiciela poszczególnych instytucji 

 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Pracownik socjalny 666 615 698 

Przedstawiciel SOW 1 6 3 

Przedstawiciel OIK 0 0 2 

Przedstawiciel MKRPA 141 127 157 

Przedstawiciel Policji 617 576 675 

Przedstawiciel oświaty 158 165 143 

Przedstawiciel ochrony zdrowia 24 22 14 

Sąd Rejonowy - Kurator 85 40 31 

Asystent rodziny 67 27 0 

Zespół ds. pieczy zastępczej 3 6 0 

Środowiskowy Dom Samopomocy 0 3 0 

 
 

  Instytucja wszczynająca  
procedurę Niebieskiej Karty 

Liczba NK Część A 
 

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

GCPR 
46 34 37 

MKRPA 
0 0 0 

Policja 
164 140 202 

Oświata 
5 11 9 

Ochrona zdrowia  
0 2 1 

Ogółem 215 187 249 

 
 
 
 
 



 

 

Struktura rodzin doświadczających przemocy w rodzinie 
 Rok 2020 

Stan cywilny Bezdzietne Z 1 
dzieckiem 

Z 2 
dzieci 

Z 3 i 
więcej  
dzieci 

 
Ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Rodzina pozostająca 
w związku 
małżeńskim 

35 24 26 13 98 

 Środowisko po 
rozwodzie 

7 2 2 0 11 

Rodzina pozostająca 
w związku 
partnerskim 

28 28 25 12 93 

Inne 91 91 

Ogółem 70 54 53 25 293 

 
 

Struktura rodzin doświadczających przemocy w rodzinie 
Rok 2019 

Stan cywilny Bezdzietne Z 1 
dzieckiem 

Z 2 
dzieci 

Z 3 i 
więcej  
dzieci 

 
Ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Rodzina pozostająca 
w związku 
małżeńskim 

19 16 25 10 70 

 Środowisko po 
rozwodzie 

5 2 3 - 10 

Rodzina pozostająca 
w związku 
partnerskim 

15 27 12 7 61 

Inne 46 46 

Ogółem 39 45 40 17 187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Struktura rodzin doświadczających przemocy w rodzinie 
Rok 2018 

Stan cywilny Bezdzietn
e 

Z 1 
dzieckie
m 

Z 2 
dzieci 

Z 3 i 
więcej  
dzieci 

 
Ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

Rodzina 
pozostająca w 
związku 
małżeńskim 

30 16 31 13 90 

 Środowisko po 
rozwodzie 

3 0 2 1 6 

Rodzina 
pozostająca w 
związku 
partnerskim 

23 25 19 11 78 

Inne 78 78 

Ogółem 134 41 52 25 252 

 

Sytuacja ekonomiczna środowiska doświadczającego przemocy w rodzinie 

 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Liczba środowisk korzystających ze 
świadczeń finansowych GCPR 

58 33 43 

Liczba środowisk nie korzystających  
ze wsparcia finansowego GCPR 

235 154 206 

 
Pomimo sytuacji wywołanej COVID-19, w 2020 roku na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego zrealizowany był projekt „Świadomie bez przemocy” w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie”. Projekt realizowany był przez Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Komendą Miejską Policji w okresie czerwiec – 
grudzień 2020 r.  

Program ten w całości był dedykowany gorzowskim seniorom, którzy stanowią 
grupę szczególnie narażoną na przemoc domową. Dodatkowo sytuacja wynikająca z 
pandemii spowodowała, że osoby starsze znalazły się w grupie szczególnego ryzyka. W 
ramach projektu zrealizowano działania: 

Działanie 1: FILM  promujący działania projektu. 
Działanie 2: Szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia z zakresu procedury 

„Niebieskiej Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów. 
Działanie 3: Spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu przeciwdziałania 

przemocy  
w rodzinie. 
Działanie 4: Opracowanie kompendium wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie dla 

seniorów w ramach obchodów III Gorzowskiego Tygodnia Seniora. 
Działanie 5: Informacja i promocja. 
Działanie 6: Utworzenie punktu konsultacyjnego w Gorzowskim Centrum Pomocy 

Rodzinie z zakresu wsparcia osób starszych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 



 

 

Działanie 7: Współpraca z Gorzowską Radą Seniorów - spotkania informacyjno- 
warsztatowe z 15 członkami GRS podzielone na dwie części. 

Działanie 8: Cykliczne spotkania z lokalnymi mediami - promowanie działań 
podejmowanych w projekcie, informacja na temat przeciwdziałania przemocy wobec 
seniorów na terenie miasta. 

Działanie 9: Kampania informacyjno- edukacyjna. 
Działanie 10: Podsumowanie projektu online. 
 
Pracownicy socjalni Sekcji ds. przemocy z zaangażowaniem realizowali działania 

projektowe. Ze względu na sytuację wynikającą z pandemii część zadań była realizowana 
zdalnie. Działania profilaktyczne miały na celu podniesienie świadomości społecznej 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności wobec seniorów. 

 

 
 W ramach realizacji projektu „Świadomie bez przemocy” udało się zrealizować film 
promujący działania, który jest dostępny na stronie Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 
http://gcprgorzow.pl/projekt-swiadomie-bez-przemocy/ 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.  
W zakresie:  

1) Nadzoru nad warunkami higieny  procesów nauczania i wychowania. 
  Pod nadzorem znajduje się 141 placówek oświatowo-wychowawczych, tj.: 

− 22 żłobków i klubów dziecięcych, 

− 39 przedszkoli, 

− 21 szkół podstawowych, 

− 4 licea ogólnokształcące, 

− 3 technika, 

− 1 szkoła specjalna, 

− 3 szkoły policealne, 

− 15 zespołów szkół, 

− 1 centrum szkolenia zawodowego, 

− 2 domy studenckie, 

− 2 bursy i internaty, 

− 14 placówek wsparcia dziennego, 

− 4 placówki wychowania pozaszkolnego, 

− 3 uczelnie wyższe, 

− 2 placówki z pobytem dziennym, 

http://gcprgorzow.pl/projekt-swiadomie-bez-przemocy/


 

 

− 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych. 
Skontrolowano 29 placówek, w tym: 

− 16 przedszkoli, 

− 8 żłobków i klubów dziecięcych, 

− 4 szkoły podstawowe,  

− 1 zespół szkół.  
Kontrole potwierdzające spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych – 4 żłobki. 
W związku z nieprawidłowościami wydano 3 decyzje zobowiązujących do poprawy stanu 
sanitarno-technicznego, w tym - szkoły – 1, przedszkola – 2. 
Skontrolowano 4 szkoły w zakresie oceny: 

− tygodniowego rozkładu zajęć (13 oddziałów),  

− dostosowania mebli do wzrostu uczniów/przedszkolaków (łącznie badaniem objęto 426 

dzieci z 21 oddziałów).Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Pod nadzorem znajduje się łącznie 94 placówki nauczania i wychowania  z terenu miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego. 
W 2020 r.  przeprowadzono:  

− 56 narad w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej i działań na rzecz promocji zdrowia, 

prowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży, 

− 71 wizytacji z działalności oświatowo –zdrowotnej i promocji zdrowia,  

− 28 zajęć edukacyjnych (warsztaty, wykłady, szkolenia, prelekcje) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

Edukacją objęto 385 osób (dzieci i młodzież, kadra pedagogiczna). 
Podejmowano szereg działań w  interwencjach programowych i nieprogramowych: 

− Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”, 

− Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, 

− Antynikotynowy przedszkolny program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”, 

− Wojewódzki Program Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, 
Profilaktyczne Program Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu oraz innych 

Środków Psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość”, 

− Wojewódzki Program Profilaktyki Wszawicy, 

− Lokalna Kampania Edukacyjna „Pierwszy dzwonek dla meningokoków”, 

− Lokalna Kampania Edukacyjna „STOP kleszczom”, 

− Lokalna Kampania Edukacyjna „SOS dla skóry”,  

− Lokalna Kampania Edukacyjna „Bezpieczne              i zdrowe ferie zimowe”, 

− Kampania edukacyjna „ Nie zawsze wędzone trzyma dłużej”, 

− Lokalna Kampania „Lekki Tornister” 

− Kampania edukacyjna „STOP COVID, chroń swoje życie i zdrowie” 

− Kampania edukacyjna #SzczepimySię, a także w ramach powiatowych obchodów Dni 
Promocji Zdrowia (wg kalendarium): 

− Europejski Tydzień Profilaktyki raka Szyjki Macicy (21-27.01), 

− Dzień Zdrowego Dziadka i Babci (22.01, 21.01), 

− Europejski Tydzień Szczepień (23-29.01), 

− Dzień bez alkoholu (01.06) 

− Światowy Dzień Roweru (03.06) 

− Światowy Dzień Ochrony Środowiska (05.06) 

− Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (07.06) 

− Światowy Dzień Krwiodawcy (14.06) 



 

 

− Światowy Dzień Praw Osób Starszych (15.06) 

− Dzień Kultury Fizycznej (22.06) 

− Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę (24.06) 

− Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (26.06) 

− Światowy Dzień Walki z Cukrzycą (27.06) 

− Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywania Środków Odurzających i  ich 
Nielegalnemu Handlowi (28.06), 

− Międzynarodowy Dzień Owoców (01.07), 

− Światowy Dzień Emoji (17.07) 

− Światowy Tydzień Karmienia Piersią       (od 02.08), 

− Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby(28.07), 

− Dzień Polskiej Żywności (25.08), 

− Światowy Dzień Fizjoterapii (08.09) 

− Światowy Dzień FAS (09.09) 

− Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (10.09) 

− Światowy Dzień Pierwszej Pomocy (12.09) 

− Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) (10.09), 

− Europejski Dzień Prostaty (15.09) 

− Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (17.09) 

− Światowy Dzień Wody (18.09), 

− Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Szyi i Głowy,   

− Światowy Dzień Alzheimera (21.09) 

− Europejski Dzień Bez Samochodu (22.09) 

− Światowy Dzień Jabłka (28.09) 

− Światowy Dzień Serca, Dzień Kawy (29.09) 

− Ogólnopolski Dzień Tornistra (01.10), 

− Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy (02.10). 

 
2) Nadzoru nad warunkami higieny miejsc wypoczynki i rekreacji dzieci i 

młodzieży 

Ferie zimowe 2020 - skontrolowano 17 turnusów wypoczynkowych (z 19 zgłoszonych), na 

których wypoczywało 362 uczestników.Przy współudziale funkcjonariuszy Komendy 

Miejskiej Policji przeprowadzono 17 kontroli. Dodatkowo kontrolą objęto 10 miejsc 

przygotowywania posiłków, w których zapewniono wyżywienie dl a uczestników 

wypoczynku zimowego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

Wypoczynek letni 2020 - skontrolowano 15 turnusów wypoczynkowych (z 51 zgłoszonych) 
na których wypoczywało 246 uczestników. 
Przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji  przeprowadzono  15 kontroli.  
Dodatkowo kontrolą objęto 8 miejsc przygotowywania posiłków, w których zapewniono 

wyżywienie dla uczestników wypoczynku. Nieprawidłowości nie stwierdzono 

3) Ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w 2020 r. podejmowane czynności 

skierowane były na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Działania te obejmowały: 

− przyjmowanie  informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu zachorowania naCOVID19,   



 

 

− prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i obejmowanie osób 
zakażonychnarażonych izolacją i kwarantanną domową, 

− prowadzenie działalności oświatowej,kontrole w zakresie realizacji zapisów 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej (przeprowadzono łącznie 2504 kontroli 

Łącznie na terenie miasta Gorzów Wlkp. zarejestrowano 5350 zachorowań 
wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz 251 przypadków „możliwych” na podstawie 
objawów klinicznych. Wydano 7325 decyzji dotyczących postępowań związanych z 
COVID-19 (m.in. w zakresie nałożenia obowiązku kwarantanny, zwolnienia z kwarantanny, 
skrócenia kwarantanny) 

4) Eliminowanie źródeł masowych zachorowań 

Pod nadzorem znajdowało się 285 placówek udzielających świadczeń medycznych oraz  
577 obiektów użyteczności publicznej. Przeprowadzono w nich łącznie 207 kontroli (80 
placówki medyczne, 127 obiekty użyteczności publicznej). W 31 obiektach (3 medycznych 
i 28 użyteczności publicznej) stwierdzono nieprawidłowości. Nałożono 38 mandatów 
karnych na kwotę 6550zł  (placówki medyczne – 3, obiekty użyteczności publicznej – 35).  
Wydano 19 decyzji (9 placówki medyczne, 10 obiekty użyteczności publicznej), w tym 3 

nakładających obowiązki (z czego 2 unieruchamiające basen OREW), 3 stwierdzające 

wygaśnięcie decyzji, 1 odmawiających zmiany terminu decyzji, 1 odmawiająca 

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, 1 umarzająca postępowanie 

Skontrolowano  stan sanitarno-techniczny urządzeń wodociągu publicznego w Gorzowie 

Wielkopolskim oraz 5 indywidualnych ujęć wody, tj.: 

− Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta,  

− Miejskiego Zakładu Komunikacji,  

− Oddziału  Zakładu Produkcji Mleczarskiej Spółdzielnia Mleczarska ,,Mlekpol’’  
w Grajewie,  

− Zakładu Energoelektrycznego „Energo-Stil”  

− Zakładu Karnego.  
Łącznie przeprowadzono 111 kontroli, w tym 101 z pobraniem próbek wody do badań 
laboratoryjnych. Pobrano  79 próbek wody. Jej jakość  w badanym zakresie odpowiadała 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W 6 próbkach odnotowano jednorazowe przekroczenia parametru mikrobiologicznego (3 
i fizykochemicznego (3). Wydano 42 okresowe oceny jakości wody na podstawie 
sprawozdań z badań wody wykonywanychw ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, a także 
podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnych ujęć, jako część 
działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publiczne. Badania ciepłej wody 
użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp.  
w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzono w: 
 Jednego Dnia przy ul. Borowskiego  oraz w hotelach: Mieszko, Gracja i Fado (pobrano 
łącznie 29 próbek). Ogółem zakwestionowano 4 próbki w 4 obiektach (3 hotele i dom 
pomocy społecznej). Wydano 4 decyzje stwierdzające średnie skażenie instalacji ciepłej 
wody użytkowej, nakazujące wyłączenie z użytkowania jednostek mieszkalnych, w których 
stwierdzono zanieczyszczenie wody oraz zobowiązującej do podjęcia działań 
naprawczych w hotelach: 

− Gracja (decyzja obowiązywała 31 dni), 



 

 

− Mieszko (67 dni), 

− Fado (72 dni), 
oraz w Domu Pomocy Społecznej nr 2 (od 21.12.2020r. – badania wykonane w ramach 
kontroli wewnętrznej). 
W placówkach medycznych jakość wody w badanym zakresie  odpowiadała wymaganiom 
określonym w ww. rozporządzeniu. 
Wydano 22 okresowe oceny jakości ciepłej wody na podstawie sprawozdań z badań wody 

wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne (w tym w Hospicjum Św. Kamila).  

Przeprowadzono 673 kontroli zakładów żywnościowo-żywieniowych  ( w tym 41 kontroli 
bloków żywienia w placówkach oświatowych, tj. 4 kontrole w szkołach,25 w 
przedszkolach, 8 w żłobkach i 4 w klubach dziecięcych) .  Za uchybienia w zakresie    
stanu sanitarno-higienicznego nałożono 69 mandatów karnych (w tym 2 w blokach 
żywienia w szkołach)  na łączna kwotę  13050zł.  
Wydano 86 decyzji zatwierdzających zakłady żywnościowo-żywieniowe, a także 22  
decyzje zobowiązujące do poprawy stanu technicznego obiektów 
 

5) Prowadzenia działań w zakresie ograniczania wprowadzania do obrotu 

środków zastępczych (dopalacze)        

Przeprowadzono: 

− 28 prelekcji dotyczących  konsekwencji zdrowotnych wynikających z zażywania 
substancji psychoaktywnych wśród 427 uczestników wypoczynku zimowego i letniego; 

− 2 PATROLE ZDROWIA wśród 180 osób , których adresatami była społeczność lokalna. 
Głównym celem w/w akcji było edukowanie pracowników oraz właściciela sklepu 
spożywczo – monopolowego w aspekcie konsekwencji prawnych i moralnych  
wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim Odwiedzając sklep 
spożywczo – monopolowy  zwracano również uwagę na to, czy na terenie danego zakładu 
widnieją w widocznym miejscu znaki zakazu palenia, sprzedaży alkoholu nieletnim, 
nietrzeźwym. Dodatkowo prowadzono dystrybucję tematycznych  materiałów 
edukacyjnych zawierających podstawowe informacje dotyczące szkodliwości zdrowotnych 
wynikających z zażywania środków odurzających nieznanego pochodzenia tzw. 
„dopalaczy”. 
Na stronie internetowej stacji oraz na portalu społecznościowym zamieszczano na bieżąco 

informacje popularyzacyjne w tym zakresie (14x). 

W Gorzowie Wielkopolskim nie ujawniono podmiotów gospodarczych prowadzących 
stacjonarne punkty zajmujących się obrotem środkami zastępczymi. W 2020 r. organy 
ścigania nie przekazywały spraw związanych z podejrzeniem wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych. 
Monitorowano zgłoszenia placówek medycznych dotyczące podejrzeń zatruć substancjami 

psychoaktywnymi: otrzymano 13 zgłoszeń w tym zakresie (najwięcej w I kwartale - 7), 

dotyczyły one wyłącznie mężczyzn, w tym 1 nieletniego. Wprowadzano i aktualizowano 

dane w Systemie Monitorowania Informacji o Dopalaczach  (SMIOD) 

 
 



 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
 
W roku 2020 w zakresie „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” realizowana była modernizacja obecnego 

i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, która w finalnym zakresie przewiduje działanie 

25 punktów kamerowych zlokalizowanych na obszarze administracyjnym całego Miasta 

z montażem w nich 43 nowoczesnych cyfrowych kamer. Równolegle modernizacji 

podlegała  serwerownia wraz z budową Centrum Monitoringu Wizyjnego w Komendzie 

Miejskiej Policji przy ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz 3 punktów wyniesionych, 

w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2 przy ul. Sikorskiego i Łokietka, 

i 1 w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ul. Kwiatowej. 

W placówkach oświatowych w I kwartale przeprowadzono 2 ewakuacje osób 

przebywających w czasie ogłoszenia sygnału na ich terenie, w których udział wzięło 

łącznie 822 osoby z 2 szkół ponadpodstawowych. W pozostałej części roku, z uwagi na 

wprowadzenie stanu epidemii, próbne ewakuacje zawieszono. 
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INFORMACJA 

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

URZĘDU MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

W ROKU 2020 

 

Realizacja zadań w minionym roku przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje 

prawne z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków i zadań ustalonych przez 

Wojewodę Lubuskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w wytycznych do działania            

w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2020 oraz Wytycznych 

Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta do działania w zakresie obrony cywilnej                 

i zarządzania kryzysowego w roku 2020. Do najważniejszych zadań realizowanych                      

w mieście zaliczyć należy:  

❑ obsługę zdarzeń kryzysowych występujących na terenie miasta; 

❑ udział w ćwiczeniach wojewódzkich w ramach Krajowego Systemu Wykrywania 

Skażeń 

i Alarmowania; 

❑ szkolenie obronne członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kadry 

kierowniczej UM oraz przedstawicieli miejskich spółek; 

❑ konserwację i utrzymanie systemu alarmowania miasta; 

❑ konserwację i utrzymanie sprawności monitoringu wizyjnego miasta; 

❑ współuczestniczenie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie 

ciągłości procesu kierowania, zarządzania i obiegu informacji w sytuacjach 

kryzysowych; 

❑ przeprowadzenie konserwacji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu 

przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej urzędu miasta; 

❑ koordynowanie zadań związanych z rozbudową i jednoczesną modernizacją 

miejskiego systemu monitoringu wizyjnego; 

❑ opracowanie Planu ochrony zabytków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 

❑ aktualizację Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego; 
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❑ aktualizację Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Gorzowa Wielkopolskiego             

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

Systematycznie usprawniano i ujednolicano wykonawstwo zadań, kładąc główny nacisk 

na aktualizację dokumentacji obrony cywilnej Miasta na czas pokoju, zagrożenia i wojny, 

uaktualnieniu Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego, aktualizację kart realizacji zadań 

zakładów pracy oraz właściwe przechowywanie i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego 

i obrony cywilnej w miejskich magazynach.  

W dniu 18 września 2020 r. Wydział zorganizował i przeprowadził szkolenie członków 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz 

przedstawicieli miejskich spółek z tematyki związanej z przygotowaniem służb, inspekcji, 

straży oraz jednostek administracji publicznej do działań w podwyższonych stanach 

gotowości obronnych państwa. 

Wydział wspierał działania służb ratowniczych Miasta w zabezpieczeniu finansowym              

i materiałowo – technicznym poprzez udzielenie dotacji finansowych i rzeczowych: 

 

 

 

Lp. 

 

Podmiot otrzymujący 

 

Rodzaj dotacji 

 

Kwota/wartość 

 

Cel/przekazane rzeczy 

1. 

Komenda Miejska PSP finansowa 

1 000,00 zł - wydatki bieżące 

2. 19 999,98 

- wydatki inwestycyjne związane  

z realizacją zadania: Zakup 

skokochronu na rzecz Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorzowie Wlkp. 

3. 

Komenda Miejska Policji finansowa 

9 000,00 zł 

- pokrycie wydatków związanych  

z bieżącym funkcjonowaniem 

jednostki oraz pokrycie kosztów 

wyżywienia funkcjonariuszy 

realizujących dodatkowe służby 

prewencyjne na terenie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego 

zorganizowane w ramach praktyk 

zawodowych dla słuchaczy Szkoły 

Policji w Słupsku 

4. 30 000,00 zł 

- 30 000,00 zł - dofinansowanie 

kosztów dodatkowych płatnych służb 

ponadnormatywnych 

5. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna „Siedlice” 
finansowa 40 000,00 zł 

- pokrycie opłat za zużytą energię 

elektryczną i ogrzewanie gazowe 

- remont zaplecza kuchennego w 

siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 

„Siedlice” przy ul. Strażackiej 36  

w Gorzowie Wlkp. 
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OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA 

 

W 2020 roku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, w ramach 

bieżącego utrzymania kanałów i rowów , będących własnością Miasta wykonał następujące 

prace: 

1. Kanał Mazowiecki – usunięcie namułów, oczyszczenie z namułów przepustu rurowego, 

wykoszenie roślinności ze skarp; 

2. Rów boczny „A” –  usunięcie namułów, wykoszenie roślinności ze skarp; 

3. Rów przy ul. Warszawskiej nr 140 a – usuniecie namułów, wykoszenie roślinności ze 

skarp, wybranie nieczystości z kanału i jego skarp; 

4. Rów przy ul. Warszawskiej pomiędzy garażami a kompleksem budynków nr 98-100                

i wzdłuż nasypu kolejowego do przepustu pod torami – ręczne wybranie i wywóz 

wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale i na jego skarpach; 

5. Rów przy ul. Warszawskiej na wysokości Parku Czechówek – ręczne wybranie i wywóz 

wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale i na jego skarpach; 

6. Rów pomiędzy ul. Wawrzyniaka i Przemysłową od km 0 + 000 do km 0 + 119, przy ul. 

Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 i pomiędzy ul. Grobla i Trasą Nadwarciańską od 

km 0 + 170 do km 0 + 290 – ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości 

znajdujących się w rowie i na jego skarpach. Na odcinku przy ul. Woskowej namuł                   

i skoszony porost należy wywieźć (odcinek rowu o długości 51 m.); 

7. Rów przy ul. Wawrzyniaka – usuniecie namułów, wykoszenie roślinności ze skarp, 

wybranie nieczystości z kanału i jego skarp; 

8. Zbiornik retencyjny „Zawarcie” – wykoszenie roślinności ze skarp, wybranie nieczystości 

ze skarp; 

9. Rów przy ul. Ryskiej – strona prawa (przy garażach) – wykoszenie roślinności ze skarp  

i dna, wybranie nieczystości ze skarp i dna rowu; 

10. Rów przy ul. Ryskiej – strona lewa (przy terenie przemysłowym) - Ręczne wybranie  

i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach; 

11. Zbiornik przy ul. Ryskiej pomiędzy garażami - Ręczne wybranie i wywóz wszelkich 

nieczystości znajdujących się w zbiorniku i na jego skarpach; 

12. Rów przy ul. Żwirowej na wysokości nr 174-180 (do ul. Owocowej) – usunięciu namułów; 

13. Zbiornik retencyjny przy ul. Małyszyńskiej – usunięcie namułów z dna zbiornika                     

o powierzchni 9.049.15 m2, usunięcie roślinności z dna zbiornika, ręczne wybranie                      

i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w zbiorniku i na jego skarpach. 

 

 Wykonano czyszczenie 28 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

Jednocześnie realizowano prace utrzymaniowe rzeki Kłodawki oraz Kanału Srebrnego. 

 

Na bieżąco kontrolowany jest stan czystości w/w cieków. Zakres prac utrzymaniowych 

obejmuje usuwanie śmieci oraz innych odpadów z koryta rzeki, usuwanie zatorów z koryta 

rzeki, koszenie roślinności na skarpach rzeki, usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów 

utrudniających swobodny przepływ wód, jednokrotne hakowanie powyżej 60% roślin 

korzeniących się w dnie rzeki na odcinku od mostu w ul. Owocowej na odcinku 65 m. w górę 

rzeki, stały monitoring rzeki w okresie zimowym oraz w razie konieczności usuwanie zatorów 

lodowych. Stałym utrzymaniem objęta jest również przepompownia melioracyjna „Zawarcie”. 
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Informacja dot. poniesionych wydatków przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu 

Publicznego UM na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w roku 2020. 

 

Lp. Rodzaj wykonanych robót Kwota (brutto) 

1.  Konserwacja Kanału Mazowieckiego, rowów, zbiorników  81.795,00 

2.  Utrzymanie rzeki Kłodawki wraz z utrzymaniem zbiorników wodnych 153.630,95 

3.  Czyszczenie separatorów  123.914,61 

4.  Utrzymanie przepompowni melioracyjnej „Zawarcie” 22.355,00 

5.  Konserwacja zbiornika retencyjnego przy ul. Małyszyńskiej 98.400,00 

RAZEM 480.095,56 

 

Informacja dot. poniesionych wydatków przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu 

Publicznego UM na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w latach 2018 – 2020.  

 

Lp. Rodzaj wykonanych robót Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1. 
 Konserwacja Kanału 

 Mazowieckiego, rowów, zbiorników  
101.598,00 94.956,00 81.795,00 278.349,00 

2.  Utrzymanie rzeki Kłodawki wraz  

 z utrzymaniem zbiorników wodnych 
75.000,00 153.551,55 153.630,95 382.182,50 

3.  Czyszczenie separatorów  128.804,15 129.851,75 123.914,61 382.570,51 

4. 
 Utrzymanie przepompowni 

 melioracyjnej „Zawarcie” 
35.080,25 22.615,41 22.355,00 80.050,66 

5. 
 Konserwacja zbiornika retencyjnego 

 przy ul. Małyszyńskiej 
0,00 109.000,00 98.400,00 207.400,00 

6. 
 Budowa separatora oraz osadnika 

141.081,00 

(zadanie 

zrealizowane) 

nie dotyczy nie dotyczy 141.081,00 

RAZEM 481.563,40 509.974,71 480.095,56 1.471.633,67 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w 2020 roku zrealizował: 

  - odmulenie rowów melioracyjnych o długości 16 212 mb, 

  - wykoszenie dna i skarp rowów melioracyjnych o długości 26 870 mb, 

  - oczyszczenia przepustów o długości 927 mb. 

 

Koszt powyższych prac wyniósł 138.990,00 zł. 

Przepompownie „Siedlice”, „Zakanale” i „Niwice” są sprawne technicznie i działają  

zgodnie z przypisanymi im parametrami.  

Wały przeciwpowodziowe na terenie administracyjnym miasta znajdują się w stanie 

technicznym dobrym i bardzo dobrym, co zapewnia wraz z systemem kanałów i rowów 

melioracji podstawowej i szczegółowej odpowiednią ochronę terenów i mieszkańców                   

w czasie znaczących wezbrań  rzeki Warty. 

 

ĆWICZENIA 

 

➢ w dniu 5 marca, 7 maja, 3 września i 5 listopada ub.r. Wydział uczestniczył w ćwiczeniu 

Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania; 

➢ Wydział brał udział w 7 wieloszczeblowych treningach łączności w radiotelefonicznej 

sieci ostrzegania i zarządzania Wojewody Lubuskiego; 
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➢ Przedstawiciele Wydziału uczestniczyli w 2 ewakuacjach młodzieży z budynków 

placówek oświatowych na terenie miasta, w których udział wzięło łącznie 822 osoby z 2 

szkół ponadpodstawowych. W pozostałej części roku, z uwagi na wprowadzenie stanu 

epidemii, próbne ewakuacje zawieszono; 

➢ W ramach głośnych prób systemu alarmowania przeprowadzono 3 głośne i 16 cichych 

prób miejskich syren alarmowych. 

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

W 2020 roku jednym z głównych kierunków działalności Wydziału stało się 

prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie pandemii 

spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę  Covid-19. Na mocy ustawy               

z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia z dnia 13 marca 

2020 roku Ministra Zdrowia, w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu 

epidemii, Miasto podjęło natychmiastowe kroki w celu ochrony mieszkańców przed skutkami 

choroby. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stał się głównym 

koordynatorem całości działań podejmowanych na szczeblu Miasta. Decyzją Prezydenta 

Miasta Wydział został wzmocniony kadrowo, aby zapewnić sprawną realizację zadań.                 

W okresie najbardziej newralgicznym,z uwagi na mnogość i rozpiętość zadań, praca bieżąca 

wykonywana była w systemie dwuzmianowym. 

Jednym z pierwszych zadań były zakupy środków ochrony indywidualnej, które 

przedstawia poniższa tabela oraz utworzenie specjalnego magazynu covidowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Środek ochrony 

 

Ilość zakupionych środków 

1. Płyny do dezynfekcji 16 540 litrów 

2. Rękawiczki jednorazowe 115 965 par 

3. Maseczki jednorazowe 20 000 sztuk 

4. Maseczki wielokrotnego użytku 62 450 sztuk 

5. Maseczki typu KN95 (odpowiednik FFP2) 14 000 sztuk 

6. Przyłbice 1  509 sztuk 

7. Pół-przyłbice 620 sztuk 

8. Kombinezony flizelinowe + osłony na buty 15 250 sztuk 

9. Kombinezony typu „Tyvec” + osłony na buty 300 kompletów 

10. Fartuchy medyczne 364 sztuki 

11. Fartuchy flizelinowe 4 100 sztuk 

12. Gogle 1 000 sztuk 

13. Termometry 95 sztuk 

14. Ozonatory 3 sztuki 

15. Lampa bakteriobójcza UV 1 sztuka 

16. Pojemniki z rozpylaczem 1043 sztuki 
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W dniu 19 marca 2020 roku, na podstawie polecenia Wojewody Lubuskiego, 

Prezydent Miasta przeznaczył obiekt Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej 175 na 

miejsce kwarantanny zbiorowej dla osób, które przekroczyły granicę państwa i nie mają 

możliwości odbywania kwarantanny w warunkach domowych lub zostały skierowane do 

kwarantanny przez organ inspekcji sanitarnej. W dniu 3 kwietnia 2020 roku, na ten sam cel, 

uruchomiony został drugi obiekt, tj. internat Zespołu Szkół Technicznych                                          

i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 3. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa                                                    

i Zarządzania Kryzysowego zapewniali kompleksową obsługę tych obiektów poprzez 

dostarczanie pościeli, środków czystości, zimnych napoi, sprzątanie i dezynfekcję 

pomieszczeń. Obiekty były całodobowo dozorowane przez pracowników ochrony. Miejsca 

kwarantanny zbiorowej prowadzone były do dnia 24 lipca 2020 r. 

W tym okresie w wymienionych obiektach kwarantannę odbyło łącznie 75 osób.  

Na terenie miasta prowadzono czasowo kompleksową dezynfekcję miejskich placów 

zabaw oraz wiat przystankowych komunikacji zbiorowej.  

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubuskiego, Prezydent Miasta Gorzowa zapewniał              

i zapewnia do chwili obecnej miejsca kwarantanny zbiorowej dla osób bezdomnych, które 

deklarowały chęć przebywania w schronisku dla osób bezdomnych i przed ich 

umieszczeniem musieli przejść 10-dniową kwarantannę. W tym celu Prezydent Miasta zawarł 

umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. W omawianym okresie 

sprawozdawczym kwarantannę odbyły 152 osoby. 

Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM koordynował 

działania związane z transportem zwłok osób zmarłych na Covid-19 ze szpitala do 

przeznaczonej do tego celu chłodni miejskiej. Transport wykonywała wykwalifikowana firma 

pogrzebowa. Łącznie w omawianym okresie wykonano 112 przewozów.  

Środki finansowe wydatkowane na walkę z pandemią pochodziły z rezerwy celowej na 

zarządzanie kryzysowe, którą Miasto utrzymuje na mocy przepisów ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym.  

Szczególną troską, jeśli idzie o wyposażenie w dostateczną ilość środków ochrony 

indywidualnej objęto mieszkańców obu gorzowskich domów pomocy społecznej oraz szkoły, 

przedszkola i żłobki. Część środków pochodziła z zasobów centralnych przekazanych przez 

Wojewodę Lubuskiego.  

Bardzo ważne dla Miasta było wsparcie w pierwszych tygodniach pandemii 

pracowników miejskich spółek, w szczególności obsługujących składowisko odpadów, aby 

nie dopuścić do sytuacji, w której, z uwagi na pojawiające się przypadki koronawirusa, a co 

za tym idzie nakładane kwarantanny na osoby z kontaktu bezpośredniego nastąpiłaby 

przymusowa przerwa w odbiorze i segregacji odpadów z terenu miasta.  

Oprócz wymienionych podmiotów Miasto wsparło nieodpłatnie wyposażając                      

w podstawowe środki ochrony indywidualnej następujące podmioty: 

- Hospicjum im. św. Kamila, 

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, 

- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, 

- Związek Harcerstwa Polskiego, 

- Gorzowski Rynek Hurtowy, 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 

- Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”, 
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- Miejski Zakład Komunikacji, 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

- Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Miejskie Centrum Kultury, 

- Miejski Ośrodek Sztuki, 

- Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną, 

- Filharmonię Gorzowską, 

- Gorzowską Radę Seniorów. 

 

Przydzielone Wydziałowi w roku 2020 środki finansowe pozwoliły na: 

❑ działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii; 

❑ konserwację i naprawy systemu ostrzegania i alarmowania Miasta (syreny alarmowe) 

❑ bieżące regulowanie opłat za energię elektryczną i dzierżawę połaci dachowych systemu 

ostrzegania i alarmowania Miasta; 

❑ zabezpieczenie logistyczne szkoleń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

i kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz przedstawicieli miejskich spółek. 

 

 

Podsumowując, należy ocenić, że wszystkie zadania roczne, zawarte w Wytycznych 

Wojewody Lubuskiego oraz Prezydenta Miasta zostały zrealizowane na poziomie 

zapewniającym prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie spraw obrony cywilnej                       

i zarządzania kryzysowego. 
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KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ 

W GORZOWIE WLKP. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO MIASTA 

W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 

PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GORZOWIE WLKP. 

 

1. ZAKRES DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych - Straż Miejska 

wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów 

prawa miejscowego. 

 W trakcie wykonywania czynności służbowych strażnicy miejscy mają prawo do: 

 

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków 

oddziaływania wychowawczego, 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 

jednostki Policji, 

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: 

• w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary, 

• w związku z ujęciem osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,  

5) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osoby: 

 

• w związku z doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub 

miejsca ich zamieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, 

wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne 

przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,  
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6) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 

przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 

7) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 

oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie 

określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 

8) usuwania pojazdów w przypadku: 

• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub  

w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 

•  pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności 

ruchowej , 

• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 

zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 

• gdy jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje  na 

to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela lub 

posiadacza. 

9) unieruchamiania pojazdu przez blokowanie kół w  przypadku pozostawienia go            

w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża 

bezpieczeństwu,  

10)  wydawania poleceń, 

11)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 

12)  zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji 

społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 

określonych w ustawie o Policji, 

13)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń               

w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do 

wykonywania zadań oraz w celu: 

• utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

• przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 

publicznych, 

• ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

14)  stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach i na zasadach 

określonych w Ustawie o Strażach Gminnych, 

15)  kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym upoważnieniem Prezydenta Miasta; 
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16)  zapobiegania i ujawniania naruszeń prawa wynikających z Ustawy z dnia 13 września 

1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Rady 

Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gorzowa 

Wlkp.  

17)  kontroli przestrzegania przepisów dotyczących palenia wyrobów tytoniowych                      

w miejscach niedozwolonych oraz przestrzegania warunków sprzedaży wyrobów 

tytoniowych, 

18)  zapobiegania i ujawniania przypadków spożywania alkoholu w miejscach 

niedozwolonych oraz kontrola przestrzegania warunków handlu alkoholem przez 

sprzedających. 

19)  Przepisy Ustawy o Strażach Gminnych ograniczają kompetencje straży gminnych do 

działania  na terenach i w obiektach publicznych. Uprawnienia do działania w innych 

miejscach muszą wynikać wprost z przepisów ustaw. Np. taką sytuację przewiduje  

art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska, dający prawo 

strażnikom miejskim po uzyskaniu upoważnienia od Prezydenta Miasta wstępu na 

teren nieruchomości w celu wykonania  czynności kontrolnych, w określonych 

sprawach z zakresu ochrony środowiska. 

 

  W przypadku stwierdzenia braku umocowania prawnego do załatwienia sprawy przez 

strażników miejskich, jest ona przekazywana wg właściwości odpowiednim podmiotom lub 

służbom. Takie sytuacje mają miejsce np. w przypadku ujawnionych i ujętych przez 

strażników sprawców przestępstw, których postępowania przygotowawcze prowadzone są 

przez Policję po przekazaniu jej sprawców i zabezpieczonych dowodów rzeczowych. 

2. SIŁY I ŚRODKI STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 

 

Stan osobowy Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. na dzień 31.12.2020 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Stanowiska w straży 

gminnej(miejskiej) 

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach 

Pełny etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu Inny wymiar 

etatu 

komendant 1 - - - - 

zastępca komendanta 1 - - - - 

naczelnik - - - - - 

zastępca naczelnika - - - - - 

kierownik - - - - - 

zastępca kierownika - - - - - 

starszy inspektor 2 - - - - 

inspektor  - - - - 

młodszy inspektor - - - - - 

starszy specjalista - - - - - 

specjalista 1 - - - - 

młodszy specjalista 1 - - - - 

starszy strażnik 1 - - - - 

strażnik 1 - - - - 

młodszy strażnik 6 - - - - 

aplikant 2 - - - - 

Razem strażnicy 16 - - - - 

stanowiska urzędnicze 2 - - - - 

stanowiska pomocnicze i obsługi - - - - - 

Liczba etatów ogółem 18 - - - - 
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W 2020 r. odeszła ze służby jedna strażniczka (zrezygnowała z pracy). Stan kadrowy 

został uzupełniony przez przyjęcie trzech strażników. Na dzień 31 grudnia 2020 r. poza 1 

wakatem odnotowano 1 długotrwałą absencję spowodowaną urlopem rodzicielskim.  

 

3. EFEKTY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 

 

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

2020r. wykonali łącznie 1984 służby patrolowo – obchodowe w systemie dwuzmianowym. 

Średnio codziennie na dobę, odnotowano ponad 5 służb (5,4). To jest o 220 służb mniej niż 

w roku 2019 kiedy to odbyli 2204 służby. W tym czasie przeprowadzili łącznie 5254 

czynności służbowe, z których w 3800 przypadkach zastosowano środki oddziaływania 

prawnego (wnioski o ukaranie do sądu, mandaty, pouczenia).  

  Spośród 1984 służb patrolowo – obchodowych – 844 służby to delegowania  do 

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. do wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji 

oraz skierowania do realizacji zadań związanych z weryfikacją zakazów i nakazów  

związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.  

  Działania  te były realizowane w okresach w dniach 2 kwietnia – 18 czerwca 2020 r.            

i w dniach13 października – 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z decyzjami Wojewody Lubuskiego – 

BZK.6333.18.2020.AWój z dnia 31 marca 2020 r. i BZK.6333.26.2020.AWój z dnia 13 

października 2020 r. We wskazanym okresie strażnicy przeprowadzili łącznie 222 kontrole 

osób i 2003 kontrole instytucji pod kątem przestrzegania zakazów i nakazów związanych           

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii. W trakcie tych działań wobec osób 

nieprzestrzegających przepisów zastosowali środki oddziaływania prawnego w postaci 193 

pouczeń. 

  Ilości wykonanych czynności służbowych i zastosowanych środków oddziaływania 

prawnego w latach 2020, 2019 i 2018. 

 

Na 3800 zastosowane środki oddziaływania prawnego składają się:  

686 – mandatów karnych, 

68 – wniosków o ukaranie do Sądu, 

3038 – pouczeń, 

8 – inny sposób zakończenia sprawy 
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Szczegółowy rozkład zastosowanych środków oddziaływania prawnego w 2020r. 
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Ilość zastosowanych środków oddziaływania prawnego w 2020r. w porównaniu do 

2019r. i 2018r. w rozbiciu na kategorie wykroczeń. 

Lp. 
Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Razem środki oddziaływania prawnego 

2020r. 2019r. 2018r. 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                         2918 4314 4707 

a) 
wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu 
296 140 203 

b) 

wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 

społecznym 

4 6 4 

c) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

osób i mienia 
70 272 316 

d) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 

porządkowi w komunikacji 
1930 2783 2503 

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 0 

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 124 226 303 

g) 
wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej 
138 187 363 

h) 
wykroczenia przeciwko urządzeniom 

użytku publicznego 
356 700 1015 

i) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 0 0 0 

2. 
ustawie o wychowaniu  w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
639 1372 1676 

3. 

ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych 

40 134 129 

4. 
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach 
104 194 193 

5. ustawie o ochronie zwierząt 8 12 7 

6. ustawie o odpadach 46 156 256 

7. Ustawa-Prawo ochrony środowiska 0 0 0 

8. ustawie – Prawo wodne 0 0 0 

9. Ustawie o ochronie przyrody 0 0 0 

10. 
ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
45 82 141 

11. 
ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym 
0 1 0 

12. 
Innych -  ustawa  o ochronie zdrowia 

zwierząt 
0 11 4 

13. Ustawie – Kodeks Wyborczy 0 0 1 

OGÓŁEM 3800 6276 7117 
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Z innych efektów warto zwrócić uwagę na ujawnienie przez strażników 5 sprawców 

przestępstw, którzy zostali przekazani Policji. Przykładowe ujęcia: 

1. Dn. 04.03.2020 r. M. Apryszko wraz z T. Ufir na przystanku MZK przy skrzyżowaniu 

ul. Śląska – Kwiatowa zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, posiadającego 

przy sobie dwie lufki szklaną i metalową oraz woreczek (strunówkę) z zielonym 

suszem. W/w wraz ze znalezionymi rzeczami przekazano patrolowi policji. 

2. Dn. 31.07.2020 r. J. Bartnicki wraz z M. Wiśniewskim w rejonie ul. Kombatantów                 

w Parku Górczyńskim zatrzymali na gorącym uczynku 2 mężczyzn, którzy posiadali 

substancję psychoaktywne w postaci suszu oraz lufkę.  W/w wraz ze znalezionymi 

rzeczami przekazano patrolowi policji. 

3. Dn. 08.09.2020 r. P. Turek wraz z A. Wiśniewskim na ul. Przemysłowej przed II LO 

zatrzymali na gorącym uczynku 2 sprawców naruszenia miru domowego wtargnięcia 

do II LO. Obaj zostali przekazani policji. 
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Pozostałe wyniki działania straży w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 i 2018 

Lp. Pozostałe wyniki działania 2020 2019 2018 

1 

Pojazdy unieruchomione przez 

zastosowanie urządzenia do 

blokowania kół 

11 64 238 

2 
Wydane dyspozycje usunięcia 

pojazdów, w tym: 
130 89 55 

 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym 

69 52 49 

b) na podstawie art. 130a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o 

ruchu drogowym 

61 37 6 

   - pojazdy usunięte z drogi 43 29 6 

   - zastosowanie procedury 

wynikającej z art. 130a ust. 2a 
18 8 0 

3 pojazdy odnalezione 0 0 0 

4 
osoby doprowadzone do izby 

wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 
24 24 59 

5 ujawnione przestępstwa 3 7 4 

6 osoby ujęte i przekazane Policji 4 8 14 

7 

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 

katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsca zagrożonego 

takim zdarzeniem 

7 46 72 

8 
chronione obiekty komunalne i 

urządzenia użyteczności publicznej 
0 3 2 

9 

konwojowanie dokumentów, 

przedmiotów wartościowych lub 

wartości pieniężnych na potrzeby 

gminy 

69 449 417 

10 

kontrola osobista, przeglądanie 

zawartości  podręcznych bagaży 

osoby 

15 23 38 

11 
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, 

dotyczące: 
1924 3760 4150 

 a) zakłócenia porządku publicznego i 

spokoju, 
73 153 228 

 b) zagrożeń w ruchu drogowym, 1043 1912 1965 

 c) ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami, 
211 418 554 

 d) zagrożeń życia i zdrowia, 49 118 142 

 e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 0 0 1 

 f) awarii technicznych, 8 15 21 

 g) zwierząt 25 103 144 

 Pozostałe zgłoszenia: 515 1041 1095 
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4. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GORZOWA WLKP. 

 

Zapewnienie przestrzegania 

obowiązków w zakresie czystości                              

i porządku w mieście to priorytet 

działań Straży Miejskiej. Realizacja 

tego obowiązku odbywa się poprzez 

podejmowanie działań w wielu 

różnych zagadnieniach 

problemowych, które strażnicy 

realizują podczas każdej służby            

w terenie. Do najważniejszych zadań 

strażników w zakresie utrzymania 

czystości i po-rządku jest reakcja na 

nie-prawidłowości w zakresie: 

handlu w miejscach do tego nie 

wyznaczonych lub bez wymaganego zezwolenia, ujawnianie martwych zwierząt, ujawnianie 

ogłoszeń oraz ogłoszeń umieszczanych w miejscach publicznych bez zgody właścicieli, 

reakcja na zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsc publicznych, w tym przez psy, a także 

bezprawne magazynowanie odpadów, usuwanie wraków - pojazdów bez tablic 

rejestracyjnych albo których stan wskazuje że nie są używane. W analizowanym okresie           

– w 2020 r. podjęto łącznie 712 czynności związanych z realizacją wyżej wymienionych 

zagadnień dotyczących utrzymania czystości i porządku, w trakcie których za popełnione 

wykroczenia, na sprawców nałożono 57 mandatów karnych oraz skierowano 8 wniosków       

o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.   

4. 1. Zanieczyszczenie terenów publicznych 

 

W ocenianym okresie, strażnicy przeprowadzili łącznie 411 interwencji dotyczących 

zaśmiecania miejsc publicznych, wyciągając wobec sprawców konsekwencje prawne              

w postaci skierowania 6 wniosków o ukaranie do Sądu oraz nałożenie 33 mandatów karnych 

Tego rodzaju wykroczenia  zagrażają  środowisku naturalnemu jak też wpływają na 

obniżenie estetyki.  
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Przykładowe interwencje: 

- styczeń 2020 r. ul. Łagodzińska  dzikie wysypisko śmieci. W wyniku działań straży  ustalono 

sprawcę. Teren uprzątnięty przez sprawcę. 

 

 Rysunek 1  Zaśmiecony teren ul. Łagodzińska                          Rysunek 2 Teren uprzątnięty po interwencji straży 

 

-  luty 2020 r. ul. Grottgera – Asnyka, zaśmiecony teren. Sprawca ustalony ukarany 

mandatem karnym uprzątnął teren. 

       

 

 

 

Rysunek 2  Zaśmiecony teren ul. Grottgera-Asnyka                          Uprzątnięty teren po interwencji straży 
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- sierpień 2020 r. ul. Chrobrego  zaśmiecony teren ul. Chrobrego (za kioskiem- Arsenał). 

Sprawca zaśmiecenia w dniu 19.08.20r., został ukarany mandatem karnym  i zobowiązany 

do posprzątania. 

     

 

4. 2.  Umieszczanie w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych 

plakatów, napisów, ogłoszeń, rysunków. 

 

Istotnym elementem mającym wpływ na pogorszenie estetyki miasta jest 

umieszczanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych i bez zgody właścicieli nieruchomości 

plakatów, ogłoszeń, napisów. W opisywanym okresie strażnicy miejscy podejmowali w 48 

przypadkach interwencje wobec sprawców tego rodzaju wykroczeń wyciągając wobec nich 

konsekwencje prawne w postaci skierowania 2 wniosków o ukaranie do Sądu oraz nałożenie 

7 mandatów karnych.  

Poniżej przykładowe interwencje: 

- luty 2020 r.  ul. Jagiełły  13  rozklejanie plakatów - około  15  plakatów  na terenie miasta  

art. 63a § 1 KW. Plakat reklamujący Gabinet Biorezonansu. Sprawca ukarana mandatem 

karnym plakaty usunął. 

Rysunek 3  Zaśmiecony  teren ul. Chrobrego                                    Uprzątnięty teren po interwencji straży 
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Rysunek 4  Plakat reklamujący Gabinet Biorezonansu ul. Jagiełły 13 

- luty 2020 r. Plakat na słupie oświetleniowym w pasie drogi ul. Chodkiewicza. Na terenie 

całego miasta rozklejono w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych na słupach, 

bez zgody zarządców terenu,  kilkadziesiąt ogłoszeń  - komunikatów o sprzedaży artykułów 

chemicznych pochodzących z Niemiec. W dniu 19 lutego 2020 r. sprawca  rozwieszania 

został ukarany mandatem karnym w wysokości 500zł z art. 63a§1KW i zobowiązany do 

usunięcia ogłoszeń. 

 

Rysunek 5 Plakat reklamujący sprzedaż artykułów chemicznych  
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4. 3. Nieprzestrzeganie czystości w obrębie nieruchomości. 

 

Innymi istotnymi elementami 

w zakresie porządku, na które 

strażnicy reagowali w czasie 

służby, to interwencje wobec 

właścicieli bądź administratorów 

nieruchomości przeznaczonych 

do użytku publicznego lub 

wspólnego, którzy nie 

wywiązywali się z  obowiązków 

takich jak: sprzątanie chodników 

przylegających do 

nieruchomości, zapewnienie 

porządku w miejscu składowania 

odpadów. Fotografie obok 

ilustrują przykładowe przypadki 

nieprzestrzegania czystości                 

w obrębie nieruchomości po-

przez nie zapewnienie porządku 

w miejscu składowania 

odpadów. W 2020 r.w 106 

przypadkach stwierdzonych 

nieprawidłowości wzywano 

zarządców do wywiązywania się 

z obowiązków nałożonych 

przepisami prawa. Wobec 68 

sprawców  wykroczeń 

określonych w art. 117 KW oraz 

w art. 174 ust. 3 i art. 177 

Ustawy o odpadach zastosowano środki oddziaływania prawnego. 

- 6 luty 2020 r. zaśmiecone podwórko ul. Mickiewicza 

 

Rysunek 6  Zaśmiecone podwórko ul. Mickiewicza 
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-  19 lutego 2020 r. posprzątane podwórko przez zarządcę  w wyniku interwencji strażników. 

 

Rysunek 7 Uprzątnięte podwórze po interwencji strażników 

 

-  19 luty 2020 r.  ul. Londyńska zaśmiecona działka.

 

Rysunek 8  Zaśmiecona działka ul. Londyńska 

- 27.02.2020 r. Uprzątnięta działka po interwencji strażników. 

 
Rysunek 9 Uprzątnięta działka po interwencji strażników 
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- 21 luty 2020 r. podwórko ul. Łokietka 1-5 pozostawione odpady budowlane. 

 

 

Rysunek 10  Pozostawione odpady budowlane ul. Łokietka 1-5 

 

- 24 luty 2020 r. uprzątnięte odpady z podwórka ul. Łokietka 1-5. 

 

Rysunek 11  Uprzątnięte odpady po interwencji strażników 

-  lipiec 2020 r. ul. Krzywoustego 3-4 wyrzucenie gabarytów w postaci mebli i innych. 

Ustalono sprawcę pouczono zobowiązano do usunięcia odpadów.  

 

Rysunek 12 Pozostawione gabaryty ul. Krzywoustego 3-4 
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Rysunek 13  Uprzątnięte gabaryty po interwencji strażników  ul. Krzywoustego 3-4 

 

4. 4. Przestrzeganie przepisów przez właścicieli psów. 

Wyprowadzanie psa bez 

smyczy i kagańca na tereny 

przeznaczone do użytku publicznego 

oraz nie sprzątanie  odchodów po 

psach w miejscach publicznych, to 

najczęściej popełniane wykroczenia 

przez ich właścicieli. W 2020 r. 

strażnicy ujawnili 92 wykroczenia 

tego rodzaju. W stosunku do 

sprawców zastosowano środki 

oddziaływania prawnego. 13 osób 

ukarano mandatami karnymi. 

Natomiast wobec 66 zastosowano 

środki oddziaływania prawnego        

w postaci pouczenia. 

5. UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY, ZABEZPIECZENIE MIEJSC 

NIEBEZPIECZNYCH 

 

Innym istotnym zadaniem Straży Miejskiej poza utrzymaniem czystości i porządku jest 

utrzymanie w należytym stanie elementów infrastruktury oraz ujawnianie i zabezpieczanie 

miejsc niebezpiecznych. Czynności w tym zakresie są traktowane przez strażników 

priorytetowo, z uwagi na fakt, że poza wpływem  na estetykę  i poprawę możliwości 

korzystania przez mieszkańców z urządzeń użytku publicznego,  mają one przede wszystkim 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Gorzowian, poprzez zabezpieczanie miejsc 

niebezpiecznych, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 

mieszkańców naszego miasta. W 2020 r. strażnicy podjęli łącznie 165 interwencji 

dotyczących utrzymania infrastruktury miejskiej. W tym 25 interwencji dotyczyły 

zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. 
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Poniżej przykładowe ilustracje zabezpieczonych miejsc niebezpiecznych. 

 

- styczeń 2020  na ul. Grobla na skwerze przed głównym wejściem do kościoła brak włazów 

od studzienek.  Firma Sanitex uzupełniła włazy. 

                     

 

Rysunek 14  Brak włazów studzienek ul. Grobla                                 Uzupełnione braki po interwencji strażników 

- 14 luty 2020 r. ul. Hawelańska 8 uszkodzona studzienka na deptaku oznaczono miejsce 

niebezpieczne i  powiadomiono Multimedia. 

     

 
Rysunek 15   Uszkodzona  studzienka ul.  Hawelańska                     Naprawiona studzienka po interwencji strażników 
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- dn. 25 luty 2020 r. uszkodzona studzienka w chodniku ul. Gnieźnieńska 1A. Powiadomiono 

ORANGE. 

 

Rysunek 16   Uszkodzona studzienka ul. Gnieźnieńska 1A 

 

Rysunek 17   Naprawiona studzienka  po interwencji strażników 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA SPALANIE WYPALANIE ODPADÓW 

 

Kolejnym zadaniem traktowanym 

priorytetowo przez Straż Miejską jest ochrona 

środowiska. W ramach posiadanych 

kompetencji i uprawnień w sezonie zimowym i 

jesienno – zimowym strażnicy dokonują kontroli 

palenia w piecach grzewczych pod kątem 

ujawnienia spalania odpadów. Kontrolami 

objęte są zarówno posesje prywatne jak i 

nieruchomości na terenie których prowadzona 

jest działalność gospodarcza. Uzupełnieniem 

planowanych działań kontrolnych są działania 

interwencyjne związane z bieżącymi 

zgłoszeniami mieszkańców. W 2020 r. strażnicy 

przeprowadzili łącznie 132 czynności dotyczące 

spalania odpadów. W trakcie realizacji zadań kontrolnych ujawnili 19 sprawców, którzy 

zostali ukarani mandatami karnymi. Najczęściej spalanymi odpadami były elementy mebli. 

Poza ujawnianiem sprawców wykroczeń, przeprowadzane kontrole oddziałują też 

prewencyjnie, zapobiegając w przyszłości spalaniu odpadów w piecach grzewczych. Poza 

kontrolami palenia w piecach grzewczych, strażnicy reagowali także na przypadki spalania 

odpadów w innych miejscach.  
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7. ZAPOBIEGANIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU  WBREW ZAKAZOM 

I ZAKŁÓCENIA SPOKOJU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

 

Jednym z najważniej-szych 

zadań Straży Miejskiej jest 

zapobieganie naruszeniom 

dotyczącym usiłowania                           

i spożywania alkoholu. 

Obowiązujące przepisy prawne 

zakazują usiłowania                             

i spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych, poza 

miejscami do tego 

wyznaczonymi. Nie dopuszczenie 

do występowania tego zjawiska 

jest istotne, gdyż często 

następstwami spożywania 

alkoholu są zakłócenia porządku 

publicznego, wybryki 

chuligańskie, czy też dewastacje 

mienia dokonywane przez osoby 

nietrzeźwe.  W 2020 r. strażnicy 

miejscy ujawnili 691 osób 

spożywających lub usiłujących  

spożyć alkohol w miejscu 

niedozwolonym, wobec których 

zastosowano środki 

oddziaływania prawnego.  

99 osób ukarano 

mandatami karnymi, wobec 4 

skierowano wnioski o ukaranie 

do Sądu Rejonowego. Do miejsc gdzie najczęściej  ujawniano tego typu wykroczenia 

zaliczyć trzeba rejony szkół w godzinach wieczorowo- nocnych, parki, skwery, a także place 

zabaw dla dzieci. Ponadto strażnicy ujawnili 29 osób w stanie nietrzeźwości, które 

przebywając w miejscach publicznych zagrażały swojemu życiu lub zdrowiu, bądź 

powodowały zgorszenie. Zostały one doprowadzone do miejsca zamieszkania lub Ośrodka 

Pomocy Osobom Nietrzeźwym. W 2020 r. ujawniono na gorącym uczynku 37 sprawców 

zakłóceń spokoju publicznego (najczęściej będących w stanie nietrzeźwym) wobec których 

zastosowano środki oddziaływania prawnego. Duża ilość tego rodzaju wykroczeń wskazuje 

na to, że bardzo ważnym zadaniem jest niedopuszczenie do spożywania alkoholu                          

w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych co będzie miało wpływ na zmniejszenie 

ilości innych wykroczeń popełnianych w stanie po użyciu alkoholu. 

 

 

 

Rysunek 18  Leżący nietrzeźwy  ul. Chrobrego 
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8. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z BEZDOMNOŚCIĄ 

 

Strażnicy miejscy na stałe kontrolują około 30 miejsc w których okresowo lub na stałe 

przebywają osoby bezdomne na terenie miasta poza podmiotami świadczącymi pomoc.            

W okresie zimowym miejsca te poddawane są systematycznej kontroli w celu 

niedopuszczenia do wyziębienia przebywających tam osób. 

 

Rysunek 19   Czerwiec 2020 r.  Miejsce koczowania osoby bezdomnej  ul. Strzelecka – ul. Sikorskiego   

W 2020 r. przeprowadzono 50 kontroli tych miejsc. Bezdomni najczęściej przebywają                                   

w niezabezpieczonych pustostanach, na terenie ogrodów działkowych, próbują też przetrwać 

zimę na klatkach schodowych, w altanach śmietnikowych, a także w miejskich toaletach.  

Poza działaniami w okresie jesienno – zimowym, ratującymi zdrowie i życie osób 

bezdomnych, przez cały rok strażnicy realizują patrole w centrum miasta mające na celu 

zapobieganie popełniania przez nich naruszeń prawa w postaci łamania zakazu spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych, zanieczyszczania, zaśmiecania, nieobyczajnych 

wybryków oraz zakłóceń porządku. 

9. USUWANIE POJAZDÓW  Z DROGI. PROWADZENIE CZYNNOŚCI 

ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWIE PRZEPADKU POJAZDÓW NA RZECZ 

MIASTA GORZOWA WLKP. 

 

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

do usuwania pojazdów z drogi. 

  Zgodnie z art. 50a pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd 

którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż 

gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Nadmienić należy, że pojazdy takie 

można usuwać tylko z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu. W 2020 r. 

realizując zadania dotyczące poprawy porządku i estetyki na terenie miasta straż podjęła 157 

interwencji związanych z pojazdami zwyczajowo nazywanymi wrakami. W większości 

przypadków właściciele sami usuwali samochody, jednakże strażnicy usunęli 69 takich 

pojazdów. 
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Ponadto wyżej cytowana ustawa uprawnia straż do usuwania pojazdów z drogi na 

koszt właściciela, których kierujący  naruszyli  przepisy i spowodowali utrudnienie lub 

zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W opisywanym okresie strażnicy podjęli 61 

interwencji usunięcia pojazdów na podstawie art. 130a. W 43 przypadkach pojazdy zostały 

usunięte, natomiast w 18 odstąpiono od usunięcia po ustaniu przyczyny usunięcia. 

W zakresie usuniętych pojazdów Straż Miejska prowadzi także czynności 

administracyjne w sprawie przepadku pojazdów na rzecz miasta Gorzowa Wlkp.  

W imieniu Prezydenta Miasta prowadzimy czynności związane z reprezentowaniem 

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

usuniętych na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym przez Straż Miejską,         

a także przez Policję, które nie zostały odebrane z parkingów strzeżonych przez właścicieli. 

Wniosek do Sądu składany jest po skompletowaniu materiałów po 3 miesiącach od dnia 

zabezpieczenia w przypadku, gdy nie jest on odebrany przez właściciela. W 2020 r. 

prowadzonych było 26  tego rodzaju postępowania, w tym 25 dotyczyło pojazdów usuniętych 

przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i 1 usunięty przez Straż 

Miejską. 

Ponadto prowadzimy czynności w sprawie przepadku na rzecz gminy pojazdów 

usuniętych na podstawie  art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. pozostawionych na 

ulicach miasta bez tablic rejestracyjnych lub  których wygląd wskazuje na to, że są 

nieużywane. Pojazdy te, nieodebrane na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w 

terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaję się za porzucone z zamiarem wyzbycia się              

i przechodzą na własność gminy z mocą ustawy. 

W 2020 r. w wyniku recyklingu 77 pojazdów, które uległy przepadkowi na rzecz miasta 

uzyskano  kwotę 8167 zł. 

Poniżej przykłady związane z usunięciem pojazdów z ul. Witosa, Wał Śluzy, 

Warszawskiej i 9 Muz. 

- 14 styczeń 2020 r. ul. Witosa  usunięty z art. 50a Mercedes Benz   

 

Rysunek 20 Usunięty pojazd z ul. Witosa z art. 50a Prd 
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- 21 stycznia 2020 r. ul. Wał Śluzy usunięty z art. 50a Opel Astra  

 

Rysunek 21   Usunięty pojazd z ul. Wał Śluzy z art. 50a Prd 

- 27 stycznia 2020 r. ul. Warszawska usunięty z art. 50a Nissan Micra 

 

Rysunek 22   23   Usunięty pojazd z ul. Warszawskiej z art. 50a Prd 

- 13 luty 2020 r. ul. 9 Muz parking Filharmonii usunięty pojazd m-ki Honda na podst. art. 50a 

 

Rysunek 24   25   Usunięty pojazd z ul. 9  Muz parking Filharmonii z art. 50a Prd 

10. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH RZECZY ZNALEZIONYCH 

 

Obowiązek prowadzenia postepowań w sprawach rzeczy znalezionych nakłada na 

Prezydenta Miasta Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Prezydent 

powierzył realizację tego zadania Straży Miejskiej. 
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Do zadań straży w ramach prowadzonych postępowań należy przyjmowanie rzeczy 

zagubionych i znalezionych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w przypadku, gdy osoba, która 

rzecz znalazła nie wie, kto jest jej właścicielem. Ponadto do zadań należy: poszukiwanie 

właścicieli zaginionych rzeczy oraz wydawanie znalezionych rzeczy. Znalazca może żądać 

znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy. W przypadku, gdy mimo poszukiwania nie 

udało się znaleźć właściciela rzeczy, znalazca po upływie 2 lat staje się jej właścicielem. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Straży Miejskiej znajdowało się 135 pozycji rzeczy 

znalezionych oraz wartości pieniężnych. Wykaz tych przedmiotów oraz wykaz przedmiotów, 

których właściciele w 2020 r. zostali odnalezieni przedstawiają poniższe tabele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje wszystkich przedmiotów 

znajdujących się w Biurze Rzeczy 

Znalezionych 

Ilość 
Przedmioty wydane 

właścicielom w 2020 
Ilość 

Telefon 46 Telefon 15 

Rower 20 Banknoty 268,82 zł 

Torba z odzieżą 2 Laptop 2 

Odzież 2 Banknoty euro  

Kamera 2 Portfel z zawartością 4 

Wędka z kołowrotkiem 1 Złoty łańcuszek 1 

Wózek dziecięcy 6 Aparat fotograficzny 1 

Taczka stalowa 1 Plecak 1 

Banknoty euro 1/250 Wózek dziecięcy 1 

Odtwarzacz MP3/MP4 2 Rower 3 

Pilarka spalinowa 1 Zegarek 2 

Łom 2 Klucze 7 

Klapka od wlewu paliwa 1 Drukarka 1 

Wiatrówka 1 Bransoletka 1 

Torba podróżna 3   

DVD 2   

Radioodtwarzacz 1   

Żelazko 1   

Mult-mixer 1   

Gaśnica 1   

Dokumenty 3  

Klucze 13 

Banknoty 12/3133,42 zł 

Okulary 1 

Portfele 6 

Torebka 1 

Przyrząd do mierzenia 1 

Rower trójkołowy 1 
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11. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – PREWENCYJNE 

 

Jednym z zadań  Straży Miejskiej wynikającym z Ustawy o Strażach Gminnych jest 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Poniżej przedstawione zostaną 

niektóre z tych działań przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gorzowie Wlkp. w 2020 r. 

Ze względu na zagrożenie związane z pandemią ilość tych spotkań w 2020 r. została 

znacznie ograniczona. 

11. 1. Spotkania w przedszkolach 

 W dniu  13   lutego  2020 r. strażnicy przeprowadzili zajęcia prewencyjno - edukacyjne                                 

w Przedszkolu Miejskim  nr 20 im. „Przyjaciół Przyrody” na ul. Walczaka 47. Celem spotkania 

było wspólne czytanie książek i prezentacja zawodu. Przedstawione dzieciom zostało kto to 

jest strażnik miejski i czym się zajmuje. W spotkaniu wzięły udział dwie grupy 

przedszkolaków  40 dzieci. Wręczono dzieciom 40 szt. odblasków. 

 

Poniżej zdjęcia ze spotkań. 

 

Rysunek 26  Spotkanie z dziećmi w przedszkolu nr 20 

 

Rysunek 27   Spotkanie z dziećmi w przedszkolu nr 20 
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12. INNE ASPEKTY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ 

12.1. Współpraca z Policją 

 

  W 2020 r. strażnicy  miejscy  uczestniczyli  w  zabezpieczeniu 2 imprez „Orszaku 3 Króli      

i koncertu WOŚP. W zabezpieczeniach tych strażnicy odbyli 5 służb. Ponadto stale 

prowadzona jest  bieżąca wymiana informacji po między Strażą Miejską a Komendą Miejską 

Policji w Gorzowie Wlkp. na temat występujących zagrożeń w celu efektywnej dyslokacji 

służb.  W minionym roku wykonano  571  wspólnych    patroli  Straży  Miejskiej                              

z funkcjonariuszami Policji, które zgodnie z wymaganiami miały na celu kontrolę 

przestrzegania zakazów i nakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

pandemii, minimalizowanie zagrożeń występujących na terenie miasta, a także uzupełnienie 

wzajemnej  wiedzy na temat problemów mieszkańców i próby ich rozwiązania. W trakcie tych 

działań wobec osób nieprzestrzegających przepisów zastosowali środki oddziaływania 

prawnego w postaci 193 pouczeń. 

 

Rysunek 28 Wspólny patrol strażnika z funkcjonariuszem Policji 

 

12.2. Współpraca z sanepidem 

 

9 lipca strażnicy miejscy wraz z pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Gorzowie Wlkp. oraz funkcjonariuszami Policji, w ramach akcji „Noś maseczkę, nie nosisz - 

roznosisz”, rozdawali ulotki propagujące zasłanianie twarzy przez pasażerów komunikacji 

miejskiej.  

Celem akcji było propagowanie wiedzy o obowiązujących zaleceniach i wytycznych 

dotyczących pandemii. 

Można zapobiec zakażeniu koronawirusem przez zasłanianie twarzy, noszenie maseczki: 

- w autobusach tramwajach i  pociągach; 

- w sklepach; 

- kinach teatrach; 

- w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, masażu i tatuażu; 

- w kościołach; 

- w urzędach. 

A także przez częste mycie rąk i zachowywanie dystansu społecznego (2 metry). 
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Rysunek 29 Funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji wraz z pracownikiem sanepidu w czasie działań 

     12.3. Udzielanie asyst przy komisyjnym otwarciu mieszkań 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie praw lokatorów, zasobach lokalowych gminy i zmianie 

kodeksu postępowania cywilnego strażnicy miejscy mogą być wzywani do udzielenia asysty 

przy otwarciu mieszkania, jeżeli jest to spowodowane awarią mogącą stwarzać zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub mienia. 

W ocenianym okresie strażnicy miejscy udzielili 6 asyst przy otwarciu mieszkań przez 

Administrację Domów Mieszkalnych na terenie Gorzowa Wlkp. 

12.4. Konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych 

 

 Strażnicy miejscy w ciągu roku wykonali 75 konwojów dokumentów i  wartości 

pieniężnych pomiędzy obiektami Urzędu Miasta na terenie Gorzowa Wlkp. 

 

12.5. Doręczanie przesyłek na potrzeby Wydziału Komunikacji 

W 2020 r. strażnicy miejscy 37 razy doręczali przesyłki dla adresatów na potrzeby 

Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. 

 

12.6. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach 

W 2020 r. strażnicy miejscy reprezentowali miasto wraz ze Sztandarem  w Poczcie 

Sztandarowym w 8 Uroczystościach Miejskich i Państwowych. 

 

 

Rysunek 30  Poczet Sztandarowy w czasie uroczystości  na Placu Grunwaldzkim 

 

Oprac./Wyk:  B. Romańczyk 
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Gorzów Wielkopolski, 2021 rok 

 

1. POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP.  

1.1 Przestępczość ogółem  

W 2020 roku na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wskaźnik dynamiki przestępczości 

wzrósł w stosunku do roku poprzedniego, tylko w ilości przestępstw gospodarczych. W 

pozostałych kategoriach nastąpił spadek. 

 

Dynamika przestępczości w Gorzowie Wlkp. 

 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. ujawniono 4174 przestępstw.  Policjanci odnotowali 

spadek o 929 czynów przestępczych w stosunku do roku poprzedniego. 

W ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych ich poszczególne kategorie w 2020 roku 

kształtowały się następująco:  

• przestępstwa kryminalne – 3259 czynów  

• przestępstwa w 7 kategoriach –1686 czynów 

 

PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM 

 
 

W kategorii przestepstw kryminalnych stwierdzono, w porównaniu z rokiem poprzednim o 

659 przestępstw mniej, z czego wykryto 63,36 %. 
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PRZESTEPCZOŚĆ KRYMINALNA 

 

1.2 Przestępstwa najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. 

W 2020 r. w Gorzowie Wlkp. w 7 wybranych kategoriach przestępstw, tj. kradzieży, 

kradzieży z włamaniem, bójkach i pobiciach, rozbojach, kradzieży samochodów, uszkodzeń 

mienia i uszczerbku na zdrowiu stwierdzono 1686 przestępstw w przedmiotowych 

kategoriach, czyli o 29 mniej niż w roku poprzednim.   

PRZESTEPCZOŚĆ W WYBRANYCH 7 KATEGORIACH 

 

Największy spadek przestępczości na terenie miasta stwierdzono w kategorii 

przestępczości przeciwko mieniu, tj. kradzieże oraz uszkodzenia mienia. Pozostałe kategorie 

przestępstw takich jak kradzieże z włamaniem i  kradzieże samochodów w stosunku do lat 

ubiegłych utrzymują tendencję wzrostową. 
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1.3. Wykrywalność przestępstw oraz wskaźniki zagrożenia przestępczością w 

Gorzowie Wlkp. 

Niezmiernie ważnym obszarem działań Policji jest ściganie i wykrywanie sprawców 

przestępstw. Poziom wykrywalności w 7 podstawowych kategoriach kryminalnych w roku 

2020 na terenie Gorzowa Wlkp. wyniósł 44,13 %. Zarówno w przypadku przestępstw 

kryminalnych, jak i tych najbardziej uciążliwych społecznie poziom wykrywalności na terenie 

miasta Gorzowa Wlkp. był na podobnym poziomie co ten na terenie powiatu. W kategorii 

przestępstw przeciwko mieniu, na które składają się między innymi czyny takie jak kradzież, 

kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, poziom wykrywalności             

w poszczególnych kategoriach przestępstw w 2020 r. kształtował się następująco: 

 

 

           

Biorąc pod uwagę wskaźnik zagrożenia przestępczością w Gorzowie Wlkp. 

zagrożenie to kształtuje się na umiarkowanym poziomie.  
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1.4. Przestępczość narkotykowa 

Jednym z zadań gorzowskiej Policji jest ujawnianie i zwalczanie przestępczości 

narkotykowej, której stwierdzenie następuje tylko w wyniku naszych działań. W 2020 roku w 

Gorzowie Wlkp. wykryto 387 postępowań o przestępstwa narkotykowe. Stwierdzono 397 

czynów w tej kategorii, a podczas wykonywanych czynności łącznie zabezpieczono na 

terenie miasta następujące narkotyki: 
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O G Ó Ł E M K R Y M I N A L N A 7  K A T E G O R I I

W SK A Ź NIK  Z A GR O Ż ENIA  PR Z ESTĘPC Z O ŚC IĄ  

W  GO RZ O W IE W L K P .

Zabezpieczona substancja Waga/ilość 

Marihuana w gramach 4208,52 g 

Amfetamina w gramach 3410,27 g 

Ecstasy w szt. 100,7 szt 

Kokaina w gramach 0,3 g 

Ilość upraw konopi 8 sztuk 

Rośliny konopi  82 sztuki 

Heroina w gramach 8,52 g 

Ketamina 13,5 g 

Metaamfetamina  w gramach 3,2 g 

4F-MDMB 5,2 g 

MDPV 2,3 g 

Hex-en  0,4 g 

MEFEDRON 204,6 g 

4MMC 43,8 g 

5 Fluoro ADB 123,6 g 

Inne środki zastępcze  -47 tabl.-oxycodon  

-545,3 g syntetyczne 

kanabidoidy 

-1,9 g -3MCM 

-3,2 g NEP 

-3-MMC -0,7 g 
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1.5. Zabezpieczone i odzyskane mienie 

Do istotnych obszarów efektywności pracy Policji zalicza się odzyskiwanie utraconego 

mienia w wyniku popełnionych przestępstw. W całym 2020 roku gorzowskiej Policji udało się 

odzyskać mienie pochodzące z przestępstw i zwrócić je osobom pokrzywdzonym na łączną 

sumę 2 mln 028.513 złotych. Nie bez znaczenia pozostaje również wysoki poziom 

skuteczności pracy gorzowskiej jednostki w pozbawianiu osób podejrzanych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstw, w wyniku stosowania tymczasowego zajęcia 

mienia. W 2020 roku zajęto mienie na łączną kwotę 715 tys. 479  złotych, pozbawiając w ten 

sposób przestępców majątku, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wykonania 

przyszłej kary. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

straty 18 552 608 15 633 361 20 530 097 25 523 330 18 154 786 

odzysk 3 155 916 1 067 491 1 804 69 4 832 391 2 028 513 

zabezpieczenie 512 817 797 156 718 820 2 105 293 715 479 

2. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE 

MIASTA 

GORZOWA WLKP. 

W 2020 roku na terenie Gorzowa Wlkp. odnotowano 41 wypadków drogowych, 5 ofiar 

śmiertelnych, 38 osób rannych oraz 1699 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego 

okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o 2, wzrost ofiar 

śmiertelnych o 1, spadek osób rannych o 2 oraz spadek kolizji drogowych o 426.  

 
wypadki ofiary śmiertelne ranni kolizje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gorzów Wlkp. 47 39 41 1 4 5 51 40 38 2121 2125 1699 

Rejon gmin 39 44 36 5 13 8 56 51 39 766 706 646 

Ogółem 86 83 77 6 17 13 107 91 77 2887 2830 2345 

 

2.1. Zdarzenia drogowe i ich skutki na ulicach Gorzowa Wlkp. 

 

Na terenie Gorzowa Wlkp. w 2020 roku najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce 

na ulicy Walczaka. W minionym roku na terenie miasta odnotowano 5 wypadków ze skutkiem 

śmiertelnym, tj. na ul. Górczyńskiej, Kobylogórskiej, Koniawskiej, Walczaka, Żwirowej.  

ulice 
wypadki ofiary śmiertelne ranni kolizje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Walczaka 2 9 5 0 1 1 2 10 4 119 127 122 

Myśliborska 2 2 0 0 1 0 2 1 0 105 112 76 

Podmiejska 1 1 0 0 0 0 1 2 0 63 73 64 

Górczyńska 2 2 4 0 0 1 4 2 3 75 75 83 

Wyszyńskiego 3 3 4 0 0 0 3 3 5 89 98 73 

Piłsudskiego 3 0 3 0 0 0 3 0 3 75 70 76 

Kasprzaka 2 0 2 1 0 0 2 0 3 83 75 66 
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2.2. Zdarzenia drogowe i ich skutki z udziałem niechronionych uczestników ruchu 

drogowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

W 2020 roku  na terenie Gorzowa Wlkp. liczba wypadków drogowych z udziałem 

pieszych w porównaniu do ubiegłego roku pozostała na tym samym poziomie, tj. 20 

wypadków, w wyniku których 3 osoby poniosły śmierć, a 17 doznało obrażeń ciała. 

Zanotowano natomiast spadek kolizji drogowych z działem pieszych o 17. Niestety w 2020 

roku pogorszył się stan bezpieczeństwa rowerzystów. W minionym roku odnotowano 11 

wypadków z udziałem rowerzystów, 1 osoba poniosła śmierć, a 9 zostało rannych. Nastąpił 

również wzrost kolizji drogowych o 9.   

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom to zadanie priorytetowe dla 

funkcjonariuszy Wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.,      

w związku z powyższym realizuje się szereg działań kontrolno – prewencyjnych                            

i profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa wyżej wymienionych 

uczestników ruchu drogowego. Ponadto realizowane były Programy działań Policji na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na lata 2018-2020, które będą 

kontynuowane w latach 2021-2023. 

 
wypadki zabici ranni kolizje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

z udziałem pieszych 22 20 20 1 4 3 22 16 17 54 53 36 

z udziałem rowerzystów 8 2 11 0 0 1 8 2 9 44 42 51 

Zdarzenia drogowe i ich skutki na terenie Gorzowa Wlkp. według sprawcy 

zdarzenia 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. kierujący 

spowodowali 40 wypadków drogowych, a piesi 1 wypadek drogowy. Nie odnotowano 

wypadków w wyniku współwiny uczestników ruchu drogowego. Kierujący są także głównymi 

sprawcami kolizji drogowych. Odsetek kierujących sprawców zdarzeń drogowych kształtuje 

się na poziomie 92%. 

wina 
wypadki zabici ranni kolizje 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

współwina 

uczestników 

ruchu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 32 22 

z innych 

przyczyn 0 3 1 0 0 0 0 3 1 114 120 109 

z winy 

kierującego 45 33 40 1 3 5 47 35 37 1969 1952 1557 

z winy pieszego 
2 3 0 0 1 0 2 2 0 14 21 11 

Ogółem 
47 39 41 1 4 5 51 40 38 2121 2125 1699 
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W 2020 roku funkcjonariusze WRD KMP Gorzów Wlkp. poddali badaniu 50559 

kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, w tym ujawniono 143 

nietrzeźwych. Ponadto dzięki wsparciu podmiotów pozapolicyjnych możliwe było skuteczne 

ujawnienie kierujących znajdujących się po użyciu narkotyków. W ubiegłym roku dokonano 

20 badań na zawartość środków odurzających, z czego ujawniono 4 osób z pozytywnym 

wynikiem obecność narkotyków w organizmie.  

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gorzowie Wlkp. w 2020 roku 

wylegitymowali  19657osób, w tym 15459 kierujących, 976 pasażerów oraz 1594 pieszych. 

W trakcie podejmowanych czynności zostało ujawnionych 11503 wykroczenia. Najwięcej 

wykroczeń popełnili kierujący, tj. 10742, głównie poprzez  przekroczenia dozwolonej 

prędkości. Policjanci ruchu drogowego ujawnili 725 wykroczenia popełnione przez pieszych 

oraz 37 popełnianych przez pasażerów. 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.  realizował              

w ciągu roku wiele działań prewencyjno-kontrolnych, mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta takich jak np: Trzeźwy kierowca, 

Prędkość, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Rower, Pieszy bezpieczny na przejściu 

dla pieszych, Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo, Świeć przykładem, Bezpieczna droga 

do szkoły, Bezpieczne ferie i wakacje.  

3. POZIOM EFEKTYWNOŚCI PRACY PIONU PREWENCJI 

3.1. Liczba policjantów skierowanych do służby w 2020 roku. 

W 2020 do służby zewnętrznej skierowanych zostało 22422,67 policjantów,                       

w stosunku do 2019 roku jest to 3706,67 funkcjonariuszy. Patrole Komendy Miejskiej Policji 

kierowane były do służby w mniej więcej równym stosunku na wszystkich zmianach z 

przewagą służb na I i II zmianie. Przyczyną było przede wszystkim nasilenie zgłaszanych 

przez obywateli interwencji. Ponadto w związku z ogłoszeniem dnia 20 marca 2020 roku na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii funkcjonariusze również kierowani byli na 

I i II zmiany celem monitorowania oraz przestrzegania przez społeczeństwo obostrzeń 

zawartych w Rozporządzeniach Rady Ministrów. 

3.2 Czas reakcji na zdarzenie 

Ważnym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

Gorzowa Wlkp. jest jak najszybszy czas reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu. Wskaźnik 

ten jest monitorowany przez Komendę Główną Policji i w 2020 roku dla Komendy Miejskiej w 

Gorzowie Wlkp. w zakresie interwencji pilnych wyniósł 9 min 46 sek., natomiast czas reakcji 

dla interwencji zwykłych wyniósł 46 min 32 sek.  

Na terenie Gorzowa Wlkp. odnotowano w 2020 roku 24086 interwencji Policji, tj.           

o 1446 więcej niż w roku 2019. Siły policyjne dyslokowane były w oparciu o codzienną 

analizę zdarzeń i kierowane w rejony o największym natężeniu ruchu, a co za tym idzie 

najbardziej zagrożone przestępczością. 
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PILNE ZWYKŁE 

ILOŚĆ INTERWENCJI 3775 ILOŚĆ INTERWENCJI 18433 

SUMA CZASÓW 

REAKCJI 
615:19:38 

ŁĄCZNY CZAS 

INTERWENCJI 
14300:36:26 

ŚREDNI CZAS REAKCJI 09:46 ŚREDNI CZAS REAKCJI 46:32 

PILNE DO CAŁOŚCI INTERWENCJI 17 % 

Dzięki prawidłowej dyslokacji i zadaniowaniu służb oraz szybkiej reakcji na zgłoszenie, 

policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali na gorącym uczynku lub         

w bezpośrednim pościgu 746 sprawców przestępstw. 

3.3 Zabezpieczenie imprez masowych 

Ważnym elementem codziennej służby pionu prewencji w 2020 roku stanowiły 

zabezpieczenia dużych przedsięwzięć sportowych oraz kulturalnych. Podczas działań Policja 

czuwała nad bezpieczeństwem osób tam przebywających. Zabezpieczano trasy rozejścia 

oraz wyjazdu grup przyjezdnych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.          

w 2020 roku zabezpieczyli 19 imprez masowych, 46 sportowych, 9 kulturalnych oraz 58 

zgromadzeń i protestów . Do działań zaangażowano łącznie 2684 funkcjonariuszy. 

 2018 2019 2020 

Ogólna liczba imprez masowych 62 74 19 

Imprezy kulturalne, muzyczne i 

inne (masowe i niemasowe) 
27 29 9 

Imprezy sportowe (masowe i 

niemasowe) 
46 59 46 

Protesty 67 57 58 

Liczba policjantów 

zaangażowanych przy 

zabezpieczeniach imprez ogółem 

3238 3423 2684 

Ponadto w związku z w zabezpieczenie imprezy "NARNIA" w 2020 roku zostało 

zaangażowanych 98 policjantów.  

3.4 Służby dzielnicowych 

 

Ważnym ogniwem łączącym mieszkańców miasta z Policją są dzielnicowi. Ich główną 

rolą był bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną, z przedstawicielami organów 

administracji publicznej, instytucjami, organizacjami społecznymi i samorządowymi. 

Dzielnicowy, jako policjant „pierwszego kontaktu”, do którego każdy mógł zwrócić się               

o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa, dbał o poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie służbowym.  

W Gorzowie Wlkp. znajduje się 28 rejonów służbowych dzielnicowych. Na terenie 

miasta funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, usytuowane poza siedzibami Komisariatów 
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Policji, do których mieszkańcy mogą zgłaszać się w określonych godzinach dyżurów by 

uzyskać pomoc dzielnicowego. 

 „Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowanych w 2020 

roku w celu budowania zaufania pomiędzy Policją, a obywatelami. Podstawowym założeniem 

programu jest to, aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się 

skontaktować, znał bezpośredni numer telefonu, a jego służbowa „rozpoznawalność” była 

znaczna. 

Kontakt z dzielnicowym ułatwiała także aplikacja mobilna „Moja Komenda”, w której 

każdy może znaleźć dane kontaktowe do swojego dzielnicowego. 

             Na faktyczne obciążenie pracą dzielnicowych składa się wiele zadań służbowych 

związanych ze specyfiką służby dzielnicowych. Dzielnicowi realizują między innymi zadania 

zmierzające do bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem, a także z przedstawicielami 

instytucji funkcjonujących w rejonach służbowych obsługiwanych przez dzielnicowych oraz 

przedstawicielami samorządów lokalnych. Należą do nich m.in. spotkania w GCPR w 

Gorzowie Wlkp., OPS-ach w rejonie gmin, spotkania z radnymi, sołtysami oraz kontakt            

z dyrekcją i kadrą pedagogiczną w szkołach i przedszkolach w zakresie realizacji programów 

profilaktycznych, pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  

W 2020 roku funkcjonariusze Komisariatów Policji KMP w Gorzowie Wlkp. zrealizowali 

466 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 90 z pedagogami.  

 Zaznaczyć należy, iż bezpośrednie spotkania realizowane były do 11 marca 2020 roku 

Z uwagi na zamknięcie szkół z powodu pandemii koronawirusa realizacja spotkań przez 

dzielnicowych w szkołach od połowy marca do końca 2020 roku była niemożliwa, a kontakt         

z przedstawicielami placówek miał formę kontaktu telefonicznego.  

W 2020 roku, pomimo trwającej pandemii, jednakże z zachowaniem wszelkich 

wymogów bezpieczeństwa dzielnicowi zrealizowali 1715 spotkań z przedstawicielami 

społeczeństwa, to jest o 439 spotkań więcej niż w roku 2019. Najwięcej spotkań z 

przedstawicielami społeczeństwa tj. 1061 przeprowadzili dzielnicowi Komisariatu Policji II          

w Gorzowie Wlkp. 

W roku 2020 siedmiokrotnie wzrosła liczba czynności zleconych (wywiady i ustalenia) 

na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., wyniosła ona 124942, 

natomiast w roku 2019 były to 17352 wywiady i inne ustalenia dla instytucji. Dynamika w tym 

zakresie wyniosła 720 %.   

Gwałtowny wzrost czynności w tej kategorii spowodowany był realizacją zadań przez 

dzielnicowych dotyczycącą kontroli miejsc, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną,           

w związku z trwającą epidemią koronawirusa Covid-19. Największą aktywność w tym 

zakresie odnotowali dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp., ze średnią na 1 

etat wynoszącą 3727 oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Gorzowie Wlkp. ze średnią na 

etat wynoszącą 2936. Dzielnicowi w dalszym ciągu realizują te zadania. 
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3.5 . Diagnozowanie zagrożeń - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz debaty 

społeczne 

 

W celu prowadzenia kompleksowej diagnozy miejsc i rejonów zagrożonych 

wykroczeniami oraz przestępstwami Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. 

wykorzystuje funkcjonujące od 2016 roku narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stworzenie możliwości kontaktu z Policją poprzez Internet ma na 

celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zgłaszane przez obywateli 

zagrożenia są na bieżąco weryfikowane i eliminowane.  

Obszar 
Nie-

potwierdzone Potwierdzone wyeliminowane 

Potwierdzone 

przekazane 

poza Policję 
Żart, pomyłka 

Suma 

końcowa 

Gorzów - 

miasto 
657 19 19 9 5 709 

powiat 

gorzowski 
558 436 139 34 13 1180 

KMP 1215 455 158 43 18 1889 

 

W 2020 roku poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze 

przyjęli 1859 zgłoszeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym 455 - potwierdzonych, przy 

czym 164 zagrożenia potwierdzone –wyeliminowano, niepotwierdzonych 1190 oraz jako żart 

pomyłka odnotowano- 18 zgłoszeń. Do najczęściej zgłaszanych kategorii zagrożeń na 

terenie działania Komendy Miejskiej Policji  w Gorzowie Wlkp. należały: przekroczenie 

dozwolonej prędkości 891 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie- 437 zgłoszeń a także 

spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 184 zgłoszeń. Tylko w tych trzech 

kategoriach odnotowano ponad 1512 zgłoszeń.  
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Kategoria zagrożenia NIE POTWIERDZONE 
POTWIERDZONE 

WYELIMINOWANE 

OGÓLNA LICZBA 

ZGŁOSZEŃ 

Przekraczanie dozwolonej 

prędkości 

345 122 891 

Nieprawidłowe parkowanie 409 16 437 

Spożywanie alkoholu 

w miejscach niedozwolonych 
168 12 184 

Miejsca grupowania się 

małoletnich 
87 - 90 

Dzikie wysypiska 

Śmieci 
20 2 47 

Niewłaściwa infrastruktura 

drogowa 
17 5 51 

Zła organizacja ruchu 

drogowego 
23 5 33 

Akty wandalizmu 11 1 13 

Bezdomność 13 1 15 

Dzikie kąpieliska - - - 

Kłusownictwo 4 - 4 

Miejsca niebezpieczne na 

terenach wodnych 
- - - 

Nielegalna wycinka drzew - - - 

Niestrzeżone przejście przez 

tory 
- - - 

Niestrzeżony przejazd 

kolejowy 
- - - 

Nielegalne rajdy 

samochodowe 
33 - 34 

Niszczenie zieleni 4 - 4 

Poruszanie się po terenach 

leśnych kładami 
5 - 5 

Używanie środków 

odurzających 
36 - 36 

Utonięcia - - - 

Wypalanie traw 1 - 1 

Zdarzenia drogowe z udziałem 

zwierząt leśnych 
1 - 1 

Znęcanie się na zwierzętami 7 - 9 

Żebractwo 4 - 4 

KMP Gorzów Wlkp. 1190 164 1859-- 100% 

 

 

 

3.6 Zagrożenie wykroczeniami 
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W 2020 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. ujawniono 

22028 wykroczeń. W dalszym ciągu przeważają wykroczenia przeciwko bezpieczeństwa            

i porządkowi w komunikacji, których ujawniono 11503, co stanowi 52,2 % wszystkich 

wykroczeń oraz wykroczenia przeciwko mieniu, co stanowi  16 % wszystkich wykroczeń. 

Kolejną kategorią, jeśli chodzi o ogólną liczbę ujawnionych wykroczeń na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. są wykroczenia z Ustawy o Wychowaniu           

w trzeźwości. W 2020 roku ujawniono 2806 tych wykroczeń, tj. około 13 % ogółu wykroczeń, 

oraz wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznego, których ujawniono 2689, to 

ponad 12 % ogółu wszystkich wykroczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ROZPOZNANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH, DEMORALIZACJI I 

PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 

4.1. Profilaktyka społeczna   

Z uwagi na ogłoszenie w marcu 2020 roku epidemii Covid19 co wiązało się z 

zamknięciem szkół i przedszkoli gorzowscy policjanci w stopniu ograniczonym realizowali 

programy prewencyjne ukierunkowane na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, w ramach 

możliwości i zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Funkcjonariusze KMP w Gorzowie 

Wlkp. zorganizowali łącznie 226 spotkań, w których udział wzięło ponad  6.174 osoby. 

Policjanci prewencji realizowali działania dotyczące m. in. poprawie bezpieczeństwa dzieci, 

młodzieży, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobieganiu handlowi ludźmi oraz 

cyberprzemocy. 

Adresaci działań Liczba spotkań Liczba uczestników 

Dzieci przedszkolne 27 774 

Uczniowie szkół podstawowych 93 3188 

Uczniowie szkół średnich 75 1610 

Uczestnicy kolonii, półkolonii, festyny 29 562 

Seniorzy 2 40 

Razem 226 6174 

 

Kategorie 2019 2020 dynamika 

Ogółem wykroczeń 24498 22028 
89,9% 

p-ko porządkowi  

i spokojowi publicznemu 
1274 5,2 % 2689 12,2 % 211 % 

p-ko bezpieczeństwu 

osób i mienia 
111 0,4 % 113 0,5 % 102 % 

p-ko bezpieczeństwu  

i porządkowi  

w komunikacji 

16034 65,4 % 11503 52,2 % 71,7  % 

p-ko osobie 
43 0,2 % 26 0,1 % 60,4 % 

p-ko mieniu 
3260 13 % 3511 16 % 107 % 

p-ko obyczajności publicznej 
621 2,5 % 688 3 % 110,7 % 

p-ko urządzeniom 

 użytku publicznego 
519 2,1 % 692 3 % 133,3 % 

p-ko UoWT 2636 10,8 % 2806 13 % 106,4 % 
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W 2020 roku specjaliści ds. profilaktyki społecznej oraz dzielnicowi podejmowali działania 

w ramach ogólnopolskich tylko do marca 2020 roku ,ponieważ ogłoszono stan epidemii 

Covid-19  i zamknięte zostały szkoły, przedszkola oraz placówki, gdzie można było 

realizować spotkania z seniorami.  

➢ realizacja spotkań w ramach programu profilaktycznego „Lupo I-IV” 

➢ zrealizowano program :Świadomie bez przemocy” skierowany do seniorów 

➢ działania profilaktyczne ruchu drogowego 

➢ policjanci gorzowskiej jednostki przeprowadzili również szereg działań prewencyjnych, 

takich jak „Bezpieczne Ferie 2020 ”, „Bezpieczne Wakacje 2020”, „Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego” oraz „Zakończenie Roku Szkolnego”, mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom miasta i powiatu, a także ochronę 

małoletnich przed przestępczością. Wzmożone działania polegały m. in. na 

sprawdzaniu miejsc grupowania się młodzieży, kontroli kąpielisk i miejsc 

zorganizowanego wypoczynku, sprawdzaniu punktów sprzedaży alkoholu pod kątem 

udostępniania go osobom niepełnoletnim. Wszystkie spotkania odbyły się zgodnie          

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

4.2. Zjawisko przemocy w rodzinie  

 

Instytucjonalnym narzędziem służącym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest 

procedura „Niebieskie Karty”. W 2020 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 

Wlkp. sporządzili 279 formularzy „Niebieska Karta”, to jest o 70 więcej niż w 2019 r., gdzie 

sporządzono 209 formularzy. 

W 2020 r. na terenie powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. w trakcie realizacji 

procedury „Niebieskie Karty” odnotowano, iż 306 osób zostało dotkniętych przemocą                    

w rodzinie, w roku 2019 było to 220 osób. Zdecydowaną większość spośród osób 

pokrzywdzonych przemocą stanowią kobiety – 81,4 % (249 kobiet), mężczyźni w tej grupie to 

8,2 % (25 osób). W wyniku przemocy domowej w 2019 r. pokrzywdzonych zostało 32 

małoletnich do 18 roku życia, co stanowi 10,4 % ogółu pokrzywdzonych, w 2019 roku było to 

18 małoletnich. 

 
Wykres - liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

liczba osób pokrzywdzonych
ogółem

kobiety

mężczyźni

małoletni

220

177

25

18

306

249

25

32

2020 2019
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W 2020 r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz w powiecie gorzowskim funkcjonariusze 

Policji zanotowali najwięcej przypadków przemocy psychicznej - 270 przypadków, kolejne to 

przemoc fizyczna – 247 przypadków, innego rodzaju przemoc - 131 przypadków (w tym 

niszczenie, uszkodzenie mienia, zabór/ przywłaszczenie mienia, groźba karalna/ 

znieważenie, zmuszanie do picia alkoholu, inne działania). Odnotowano także 10 

przypadków przemocy seksualnej (w 2019 roku było ich 7). 

  
Wykres  - liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w 2020 roku 

W trakcie interwencji związanych z przemocą w rodzinie policjanci odizolowali 143 

domniemanych sprawców przemocy od ich rodzin, w tym 16 osób zostało doprowadzonych 

do wytrzeźwienia, 32 osoby zostały zatrzymane procesowo,  natomiast 95 osób prewencyjnie 

na podst. art. 15 a Ustawy o Policji. 

 

KMP Gorzów Wlkp. 

Liczba sporządzonych NK 

Liczba formularzy 

wszczynających procedurę  

NK 

Liczba osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych 

w związku z NK 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

KMP GORZÓW 107 161 103 158 51 107 

KP I 44 57 39 56 12 13 

KP II 20 20 18 20 15 14 

KP KOSTRZYN 11 28 6 23 4 5 

KP WITNICA 27 13 26 11 6 4 

OGÓŁEM 209 279 192 268 88 143 

W tym zatrzymania prewencyjnie 52 95 

zatrzymani procesowo 13 32 

doprowadzeni do wytrzeźwienia 23 16 

Wzrost/ spadek +70 +76 + 55 

 

Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie 

policjanci prowadzą stałą i systematyczną współpracę z instytucjami pomocowymi na terenie 

miasta, m.in. z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznym Ośrodkiem 

247

270

131

10

0 fizyczna psychiczna innego rodzaju seksualna ekonomiczna
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Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp. 

• W celu intensyfikacji działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy              

w rodzinie na terenie Gorzowa Wlkp. w 2020 roku Komenda Miejska Policji wspólnie         

z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Osłonowego 

„Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrealizowała program „Świadomie bez 

przemocy” dedykowany seniorom z Gorzowa Wlkp. Cel – podniesienie świadomości 

społecznej na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz kompleksowe 

wsparcie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, w szczególności osób starszych. 

Najważniejsze informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawarte 

zostały w informatorze „Gorzowski Senior”, a także na plakatach i broszurkach oraz            

w filmie promującym działania projektowe. Podsumowanie działań miało swój finał 

podczas konferencji on-line dla seniorów i przedstawicieli instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

• Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. włączyła się także w obchody 

ogólnopolskiego  „Tygodnia Pomocy Osobom  Pokrzywdzonym Przestępstwem”.         

W dniu tj. 27 lutego 2020 roku w holu kina „Cinema 3D” w Galerii Manhattan w 

Gorzowie Wlkp. funkcjonariusze Policji zorganizowali punkt konsultacyjny przy którym 

dyżurowali wraz ze specjalistami z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Policjanci dyżurowali także w jednostkach Policji oraz punktach konsultacyjnych służb 

dzielnicowych. 

ZADANIA KMP W GORZOWIE WLKP. NA ROK 2021 

 

Do głównych priorytetów pracy na rok 2021 należy kontynuacja prowadzonych działań 

ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

jednostki, między innymi: 

➢ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez konsekwentne działania 

profilaktyczno-restrykcyjne mające na celu eliminowanie przypadków nie przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego, a w szczególności – stwarzania niebezpieczeństwa w ruchu 

drogowym przez niestosowanie się do ograniczenia prędkości oraz kierowania pojazdami 

pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

➢ Współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa na 

drogach 

➢ Optymalne zabezpieczenie prewencyjne poprzez kierowanie większej ilości sił 

policyjnych do pełnienia służby o charakterze patrolowo interwencyjnym i obchodowym. 

➢ Utrzymanie przestępczości pospolitej w 7 wybranych kategoriach najbardziej uciążliwych 

dla społeczeństwa, na poziomie poniżej średniej z ostatnich trzech lat, z jednoczesną 

poprawą skuteczności ścigania sprawców. 
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➢ Utrzymanie wysokiego poziomu efektywności odzyskania mienia utraconego w wyniku 

przestępstwa. 

➢ Dalsze doskonalenie obsługi mieszkańców poprzez szybką i skuteczną reakcję na 

zdarzenie oraz utrzymanie liczby sił policyjnych do pełnienia służby o charakterze  

patrolowo-interwencyjnym i obchodowym. 

➢ Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw kradzieży                    

z włamaniem oraz ścigania ich sprawców. 

➢ Aktywizowanie współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi                                

i społecznością lokalną. 
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Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 

KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GORZOWIE WLKP. 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

W ROKU 2020 

 

 

 

Gorzów Wlkp. 2021 r. 

 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

1. Statystyka zdarzeń w roku 2020 oraz porównanie z rokiem 2018 i 2019 

1.1 Ilość zdarzeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
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Lp. 
Miasto 

RODZAJ ZDARZENIA 

Ogółem zdarzeń Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe 

rok rok rok rok 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Gorzów Wlkp. 1464 1559 1321 462 360 329 752 975 760 249 224 232 

2 

Spadek 

do roku 

ubiegłego 

 -15,3 %  -8,6 %  -22,1 %  -10% 

 

1.2 Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

 

1.3 Ilość pożarów według rodzaju obiektów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

1.4 Ilość miejscowych zagrożeń według rodzaju obiektów na terenie miasta 

Gorzowa Wlkp. 

Lp. Rodzaj obiektu 

rok 

2018 2019 2020 

1 Obiekty użyteczności publicznej 95 127 119 

2 Obiekty mieszkalne 339 425 283 

3 Obiekty produkcyjne 9 3 7 

4 Obiekty magazynowe 3 5 8 

5 Środki transportu 127 170 123 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 1 1 2 

7 Uprawy, rolnictwo 3 3 1 

8 Inne obiekty 175 241 217 

RAZEM: 752 975 760  

Rodzaj 

zdarzenia 

Ofiary śmiertelne 
Ofiary śmiertelne 

dzieci 

ranni 

 

ranne dzieci 

rok rok rok rok 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Pożary 2 0 0 0 0 0 20 18 12 0 1 1 

Miejscowe 

Zagrożenia 

6 9 5 0 0 0 142 171 103 25 12 17 

RAZEM 8 9 5 0 0 0 162 189 115 25 13 18 

Lp. Rodzaj obiektu 
rok 

2018 2019 2020 

1 Obiekty użyteczności publicznej 9 8 8 

2 Obiekty mieszkalne 86 89 79 

3 Obiekty produkcyjne 3 7 5 

4 Obiekty magazynowe 4 3 2 

5 Środki transportu 32 39 35 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 3 2 3 

7 Uprawy, rolnictwo 12 7 11 

8 Inne obiekty 313 205 186 

 RAZEM 462 360 329 
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1.5 Rodzaje miejscowych zagrożeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

 

2. Stan sił i środków. 

Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zlokalizowane są dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze: 

• JRG nr 1 – ul. Walczaka 108 – 11 strażaków całodobowo na każdej z 3 zmian 

służbowych 

• JRG nr 2 – ul. Dąbrowskiego 3 - 10 strażaków całodobowo na każdej z 3 zmian 

służbowych. 

 

2.1 Wykaz lokalizacji i rejonów działania JRG KM PSP w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Przyczyny miejscowego 

zagrożenia 

rok 

2018 2019 2020 

1 Silne wiatry 62 91 71 

2 Przybory wód 2 0 2 

3 Opady śniegu 1 0 0 

4 Opady deszczu 39 76 35 

5 Chemiczne 21 36 18 

6 Ekologiczne 1 2 1 

7 Radiologiczne 0 0 0 

8 Budowlane 8 13 1 

9 Infrastruktury komunalnej 9 14 4 

10 W transporcie drogowym 131 177 129 

11 W transporcie kolejowym 0 2 1 

12 W transporcie lotniczym 0 0 0 

13 Na obszarach wodnych 10 9 3 

14 Medyczne 91 106 106 

15 Inne 377 449 389 

RAZEM 752 975 760  

Siedziba JRG 

(adres) 

JRG nr 1 

Gorzów Wlkp. 

ul. Walczaka 108 

JRG nr 2 

Gorzów Wlkp. 

ul. Dąbrowskiego 3 

Etat 52+2 45+2 

Rejon działania 
Północna część 

m. Gorzów Wlkp. 

Południowo - wschodnia część 

m. Gorzów Wlkp. 
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2.2 Siły i środki, jakimi dysponuje KM PSP na terenie Gorzowa Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone w 2020 roku na terenie miasta. 

 

Lp. Temat ćwiczeń Obiekt 

1 
Ewakuacja osoby poszkodowanej z dźwigu typu żuraw. Centrala materiałów Budowlanych           

ul. Kasprzaka 5 

2 
Zapoznanie się budową nowego tramwaju 

niskopodłogowego Tesa Twist 2015N, wykonywanie prób 

podnoszenia tramwaju przy pomocy poduszki powietrznej. 

MZK ul. Kostrzyńska 46 

3 

Specjalistyczne ćwiczenia, zgrywające Służbę Więzienną 

z Policją i Strażą Pożarną 
Zakład Karny ul. Podmiejska 17 

 

Dodatkowo strażacy Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych brali udział w ćwiczeniach 

ewakuacyjnych zakładów produkcyjnych oraz placówek oświatowych. Łączna liczba 

przedsięwzięć w roku 2020 to 10. 

 

JRG nr 1 w Gorzowie Wlkp. Ilość 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 3 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1 

Samochody specjalne 9 

Drabiny mechaniczne 1 

Podnośniki hydrauliczne 0 

Samochody ratownictwa technicznego 1 

Samochody operacyjne 2 

Samochody wężowe 1 

Samochody ratownictwa wysokościowego 1 

Samochody – nośniki kontenerowe 1 

Samochody kwatermistrzowskie 1 

Samochody ze zbiornikiem (cysterny) 1 

Przyczepy (naczepy) 9 

Przyczepy towarowe 1 

Przyczepy do przewozu łodzi 2 

Przyczepy do przewozu pontonu 1 

Przyczepy z zespołem prądotwórczym 1 

Przyczepy z zespołem pompowym 1 

Przyczepy kontenerowe 1 

Przyczepy inne 2 

Kontenery ratownicze 3 

Kontener specjalne przeciwpowodziowy 1 

Kontenery  inżynieryjno-techniczne 1 

Kontener ze środkiem pianotwórczym 1 

Łodzie 2 

Quady 1 

JRG nr 2 Gorzów Wlkp. Ilość 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 3 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1 

Samochody specjalne 5 

Podnośniki hydrauliczne 1 

Samochody ratownictwa chemicznego 1 

Samochody rozpoznania chemicznego 1 

Samochody operacyjne 2 

Przyczepy (naczepy) 6 

Przyczepy rat. chemicznego 1 

Przyczepy dekontaminacyjne 1 

Przyczepy – separator olejowy 1 

Przyczepy z zespołem pompowym 2 

Przyczepy do przewozu łodzi 1 

Łodzie 1 
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4. Akcje edukacyjne na temat bezpieczeństwa. 

 Ze względu na panująca w kraju sytuacją epidemiczną COVID-19 funkcjonariusze KM 

PSP przez wprowadzone obostrzenia nie mieli możliwości na przeprowadzenie 

wszystkich zaplanowanych akcji edukacyjnych i stawienia się na organizowanych 

imprezach. Większość planowanych przedsięwzięć  zostało odwołanych w oczekiwaniu 

na poprawę sytuacji epidemicznej. 

4.1. Sala edukacyjna. 

 Sala bezpieczeństwa przeciwpożarowego zlokalizowana w siedzibie JRG nr 1 PSP 

przy ul. Walczaka 108, stanowi bazę edukacyjną, propagującą bezpieczne zachowanie 

wśród dzieci, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzone są przez 

instruktorów przygotowanych w ramach programu do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

 Sytuacja pandemiczna w kraju spowodowała, że  w 2020 r., odbyło się tylko 9 zajęć 

edukacyjno- zapoznawczych, w których udział wzięło ok 280 dzieci z placówek szkolno-

wychowawczych z terenu województwa.  

Zakres przeprowadzonych zajęć to między innymi : 

• Numery alarmowe i wywiad dyspozytorski – rodzaje numerów, zasady ich 

wykorzystania, sposób prowadzenia rozmowy z dyspozytorem PSP, niezbędne 

informacje jakie należy udzielić podczas informowania służb ratowniczych o 

zdarzeniu niebezpiecznym. 

• Różnego rodzaju zagrożenia m. in. pożarowe i inne w miejscu zamieszkania, na 

wycieczce, na wakacjach, nad wodą i w lesie. Zagrożenia pogodowe, 

komunikacyjne, ze strony dzikich zwierząt, prądu elektrycznego itp. 

• „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – szczególne zagrożenia płynące ze 

strony tlenku węgla i innych gazów pożarowych oraz metody zabezpieczenia się 

przed ich działaniem.  

• Specyfika zawodu strażaka. 
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA 

Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach przekazywany 

ich do użytkowania 

W roku 2020 tutejsza Komenda brała udział w odbiorach 26 obiektów zgłoszonych 

do użytkowania przez Inwestorów na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego tj.:   

 

1.  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Londyńskiej 32-34 

2.  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Londyńskiej 9 

3.  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sosnkowskiego 34-41 

4.  Lokal gastronomiczny ul. Sikorskiego 9 

5.  Świetlica środowiskowa im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63 

6.  Loże VIP na stadionie żużlowym ul. Kwiatowa 55 

7.  Sala konferencyjna ul. Okólna 35  

8.  Zakład produkcyjny ul. Złotego Smoka 12 

9.  Budynek handlowy - supermarket ul. Walczaka 23 G  

10. Budynek na terenie szpitala ul. Dekerta 1 (SOR) 

11. Dom Kultury ul. Małyszyńska 8 

12. Kompleks budynków biurowo – usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych   

ul. Warszawska 185  
13. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wróblewskiego 13 

14. Hala magazynowa – centrum logistyczne ul. Szczecińska 

15. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kućki 3 

16. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Londyńska 30  

17. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sendlerowej 11-17 

18. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Moniuszki 29 

19. Żłobek ul. Warszawska 161 

20. Szkoła Podstawowa ul. Szarych Szeregów 7 

21. Lokal handlowy w galerii Nowa Park ul. Przemysłowa 2  

22. Budynek hotelowy ul. Kasprzaka 8  

23. Budynek handlowy - supermarket ul. Żwirowa 25 

24. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Walczaka 43 

25. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dąbrowskiego 11-12  

26. Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Obotrycka 10  

 

 

 

 

 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów. 

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do lat 2018-2019/ 
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Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów 

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do lat 2018-2019/ 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów  

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do lat 2018-2019/ 

Rodzaj obiektów 2018 2019 2020 
Wzrost/spadek do 

roku ubiegłego 

Budynki mieszkalne wielorodzinne. 18 12 21 ↑ 

Obiekty produkcyjne i magazynowe: 22 31 74 ↑ 

Stacje paliw i gazu płynnego - 1 - ↓ 

Bazy i rozlewnie gazu płynnego - - - - 

Budynki produkcyjne 4 14 9 ↓ 

Instalacje technologiczne poza budynkami - 2 9 ↑ 

Magazyny i hurtownie 6 5 35 ↑ 

Place składowe 7 9 17 ↑ 

Zaplecza i place budów - - - - 

Inne 5 - 4 ↑ 

Obiekty użyteczności publicznej: 

 

2018 

 

2019 

 

2020 
Wzrost/spadek do 

roku ubiegłego 

64 90 68 ↓ 

Szkoły podstawowe i średnie 2 2 10 ↑ 

Obiekty naukowo dydaktyczne szkół 

wyższych 
0 2 3 

↑ 

Żłobki i przedszkola 10 16 7 ↓ 

Szpitale 6 2 4 ↑ 

Budynki administracyjno - biurowe 7 10 16 ↑ 

Domy towarowe i supermarkety 7 3 8 ↑ 

Dworce autobusowe - - - - 

Kościoły - 1 1 - 

Kina - - - - 

Teatry - 2 - ↓ 

Dyskoteki i lokale gastronomiczne 2 2 4 ↑ 

Obiekty widowiskowo sportowe 7 15 7 ↓ 

Muzea 4 2 1 ↓ 

Biblioteki - 1 - ↓ 

Inne 19 32 7 ↓ 

Obiekty zamieszkania zbiorowego: 
2018 2019 2020 

Wzrost/spadek do roku 

ubiegłego 

9 9 5 ↓ 

Hotele i motele 4 2 4 ↑ 

Domy wczasowe i pensjonaty - - - - 

Domy studenckie i internaty - 1 - ↓ 

Domy poprawcze - - - - 

Domy dziecka - - 1 ↑ 

Domy pomocy społecznej - 1 - ↓ 

Inne 5 5 - ↓ 
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Zestawienie czynności kontrolno – rozpoznawczych wg grup obiektów 

/obiekty skontrolowane i nieprawidłowości w porównaniu do lat 2018-2019/ 

OBIEKTY 

2018 2019 2020 

Obiekty 

skontro

lowane 

Ilość 

stwierdzonyc 

nieprawidło- 

wości 

Obiekty 

skontrolowane 

Ilość 

stwierdzonych 

nieprawidło-   

wości 

Obiekty 

skontrolowane 

Ilość 

stwierdzonych 

nieprawidło-   

wości 

OGÓŁEM 107 164 148 179 168 141 

Obiekty 

zaliczone do 

KZL: 

83 120 107 169 94 95 

obiekty 

użyteczności 

publicznej 

59 78 102 148 68 56 

obiekty 

zamieszkania 

zbiorowego 

8 9 10 12 5 5 

obiekty 

mieszkalne 

wielorodzinne 

16 33 12 9 21 34 

Obiekty 

produkcyjne 

i 

magazynowe 

24 44 41 10 74 46 

Gospodarst

wa rolne 
- - - - - - 

Lasy - - - - - - 

 

Działania nadzorczo – egzekucyjne 

/liczba przeprowadzonych działań w porównaniu do lat 2018-2019/ 

Lp. Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. 2018 2019 2020 

1. Ilość osób upoważnionych do kontroli. 4 4 4 

2. Ilość zrealizowanych kontroli 113 142 119 

3. Ilość decyzji administracyjnych. 28 37 27 

4. Mandaty karne 
2 szt. 1 szt. - 

600 zł 500 zł - 

5. Ilość wniosków do prokuratury - - - 

6. Wnioski do kolegium. - - - 

7. Postępowanie egzekucyjne. 2 4 6 

8. Wystąpienia do innych organów. 17 29 22 

9. 
Opinie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów dla 

imprez masowych. 
13 19 7 

 

DZIAŁALNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA 

 

1. BAZA TRANSPORTOWA, POJAZDY RATOWNICZE  

Na dzień 31.12.2020 r. KM PSP w Gorzowie Wlkp. posiadała łącznie 30 pojazdów 

samochodowych , w tym 8 samochodów operacyjnych, 8 gaśniczych oraz 14 specjalnych.   

Wykaz samochodów będących w dyspozycji KM PSP Gorzów Wlkp. stan na dzień 

31.12.2020 r.  
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lp marka typ rok produkcji 

1 SKODA SLOp 2007 

2 SKODA SLOp 2004 

3 LANCIA SLOp 2003 

4 VW JETTA SLOp 2011 

5 TOYOTA SLOp 2019 

6 STAR SW3000 1986 

7 MERCEDES SLOp 1994 

8 OPEL SLOp 2002 

9 MAN SCRt 1999 

10 SCANIA GBA 2,5/16 2015 

11 SCANIA SCn 2013 

12 MAN SCkw 2011 

13 IVECO SCKn 2015 

14 FORD SLRwys 2014 

15 IVECO SCD 41 2018 

16 IVECO GBA 2,5/24/2,5 2019 

17 MAN GCBA 5/32/4 2019 

18 ISUZU SLRR 2018 

09 MERCEDES SLOp 1994 

20 MAN SHD 25 2009 

21 MERCEDES SLRRch 2011 

22 MAN GBAPr 2,5/16 2014 

23 MAN GBA 3/30 2020 

24 IVECO SCRchem 2015 

25 IVECO GCBA 8/42 2005 

26 FORD SLRw 2005 

27 MERCEDES GBA 2,5/16 2013 

28 MAN SHD 25 2009 

29 ISUZU SLRR 2017 

30 MERCEDES GCBA 9/60 2010 

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania 

nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń Ochotniczym Strażom 

Pożarnym.  

W 2020 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej przekazano: 

 

lp typ pojazdu marka jednostka otrzymująca 

1 GLBM Iveco OSP Osiedle Poznańskie 

2 GCBA Jelcz 014 OSP Kowalów 

3 PRZYCZEPA CIĘŻAROWA Autosan  d-50 OSP Gościmiec 

4 GLBARt Mitsubishi Canter OSP Górecko 

5 SLOp Volkswagen Transporter OSP Drezdenko 

6 SRChem Mercedes OSP Deszczno 

 

W 2020 r. sporządzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej wniosek na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w roku 

2021 polegającego na zakupie ciężkiego samochodu gaśniczego o wartości 1 200 000 zł.  
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2. SPRZĘT SPECJALISTYCZNY, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZAKUPY. 

 

W 2020 r. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                      

i Gospodarki Wodnej dokonano zakupu skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wartość zadania 65 844,98 zł, wnioskowana 

wysokość dotacji z WFOŚiGW 23 000 zł. Charakterystyka zadania: fabrycznie nowy 

skokochron napełniany przy pomocy butli ze sprężonym powietrzem, o wysokich walorach 

użytkowych, gwarantującego niezawodność, bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność 

prowadzonych działań ratowniczych. Sprzęt spełniający wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.               

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania” oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego. 

Ponadto w 2020 r.  KM PSP w Gorzowie Wlkp. pozyskała następujący sprzęt: 

lp asortyment wartość 

1 Zbiornik na wodę 13 000l - 3 szt. 22 140 zł 

2 UPS 10KVA POVER ART 8 979 zł 

3 Myjka Karcher – 2 szt. 14 028 zł 

4 Interfejs sterujący do zarządzania zdalnym 

restartem – 2 szt. 

8 487 zł 

5 Opryskiwacz SR430 – 3 szt. 6 072 zł 

6 Generator oraz miernik ozonu 3 183 zł 

7 Pojemnik do transportu materiałów CBRNE 56 580 zł 

8 Fumigaror NOCOMAX EASY 49 815 zł 

9 Zestaw do prania i konserwacji ubrań 71 000 zł 

10 Elektrofumigator 13 653 zł 

 

W roku 2020 zrealizowano kolejny etap zadania polegającego na budowie systemu 

łączności bezprzewodowej na cele ochrony przeciwpożarowej. Wartość etapu zadania 

40 000 zł. 

 

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dokonano zakupu umundurowania specjalnego oraz środków ochrony indywidualnej  

dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wartość 

zadania: 250 674 zł, wnioskowana wysokość dotacji z WFOŚiGW 125 000 zł. Zadanie 

obejmowało zakup i wymianę elementów odzieży specjalnej stanowiących środki ochrony 

indywidualnej. W ramach realizacji dokonano zakupu fabrycznie nowych elementów odzieży 

specjalnej strażaka o wysokich walorach użytkowych, gwarantującego niezawodność, 

bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych działań.  
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KM PSP w Gorzowie Wlkp. w 2020 r. dokonała następujących zakupów 

umundurowania i środków ochrony indywidualnej:  

 

Lp. Asortyment Ilość 

1 Ubranie specjalne 45 szt. 

2 Buty specjalne gumowe 4 pary 

3 Buty specjalne skórzane 60 par 

4 Rękawice specjalne 38 par 

5 Ubrania koszarowe 43 kpl. 

6 Koszulka zimowa 74 szt. 

7 Koszula letnia 156 szt. 

8 Buty koszarowe 7 par 

9 Bielizna termoaktywna 151 kpl. 

10 Hełmy 78 szt. 

11 Ubranie KDS 6 kpl. 

 

Łączna kwota przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej w 2020 r. 

przekroczyła 360 tys. zł.  

W 2020 r. sporządzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     

i Gospodarki Wodnej wniosek na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w roku 

2021 polegającego na zakupie umundurowania specjalnego – środków ochrony 

indywidualnej  dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej  Straży Pożarnej w Gorzowie 

Wlkp. za kwotę 100 000 zł. 

3. NIERUCHOMOŚCI, BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE BUDOWLANE. 

W 2020 r. przeprowadzono remont pozyskanego od Miasta Gorzowa Wlkp. mieszkania                                      

z przeznaczeniem na kwaterę tymczasową dla funkcjonariuszy tutejszej Komendy. Zgodnie                                       

z zamierzeniami będzie to mieszkanie przyznawane na okres do 5 lat, do czasu uzyskana 

przez funkcjonariusza własnego mieszkania/domu. Zwolnione lokale przeznaczone zostaną 

dla kolejnych funkcjonariuszy. Pozwoli to na pozyskanie kadry dowódczej, w tym m.in. 

absolwentów szkół pożarniczych. Jedno z mieszkań zostało wyremontowane, wyposażone            

i przekazane do użytkowania funkcjonariuszowi – absolwentowi SGSP. 

W minionym roku przeprowadzono rozbiórkę istniejącego zniszczonego muru oraz 

budowę nowego ogrodzenia pomiędzy działką 1782 a działkami 1781 i 1780. Realizacja 

zadania wpłynęła na lepsze zabezpieczenie obiektów i placu manewrowego Komendy 

Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. oraz poprawiła estetykę posesji. 

W 2020 r. pozyskano od Miasta Gorzowa Wlkp. część działki części działki 1783 obręb 

ewidencyjny 5 Śródmieście jednostka ewidencyjna M. Gorzów Wielkopolski. Nieruchomość 

została przekazana tutejszej komendzie w trwały zarząd. Pozyskanie działki poprawiło układ 

komunikacyjny na placu manewrowym, pozwoliło zwiększyć promień skrętu przy wjeździe             

i wyjeździe z placu, co ułatwia manewrowanie szczególnie największym samochodom 

pożarniczym. 
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4. WSPÓŁPRACA Z OSP ( KSRG I POZOSTAŁE). 

 

Dokonano rozdziału dotacji, nadzorowano wykonanie zadania publicznego 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. W ramach zadania zakupiono m. in. średni 

samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Kłodawa, wykonano remonty 9 strażnic OSP, 

zakupiono sprzęt specjalistyczny i wyposażenie związane    z przygotowaniem OSP do 

działań ratowniczo gaśniczych, w tym m. in. podpory stabilizacyjne, armaturę wodno-

pianową, urządzenia ratownicze, elementy umundurowania strażaków w tym hełmy, 

rękawice, kominiarki, ubrania specjalne i obuwie specjalne. Ze względu na stan 

epidemiologiczny w 2020 r. nie  zorganizowano obozów MDP.  

Kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań przez poszczególne OSP z KSRG: 

Lp. 

Nazwa jednostki WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI INWESTYCYJNE 

Razem 
OSP 

remonty 

strażnic 

Sprzęt 

techniki 

specjalnej 

Wyposażenie 

osobiste i 

ochronne 

Sprzęt 

techniki 

specjalnej 

Sprzęt 

transportowy 

1 Bogdaniec 4 000,00 zł  3 500,00 zł   7 500,00 zł 

2 Deszczno    9 228,00 zł  9 228,00 zł 

3 Janczewo  2 900,00 zł 3 900,00 zł   6 800,00 zł 

4 Kłodawa 4 000,00 zł  4 000,00 zł  400 000,00zł 408 000,00 zł 

5 Kostrzyn   5 564,00 zł   5 564,00 zł 

6 Lipki Wielkie 2 000,00 zł 1 972,00 zł 2 100,00 zł   6 072,00 zł 

7 Lubiszyn 3 500,00 zł  3 300,00 zł   6 800,00 zł 

8 Lubno 34 762,00 zł     34 762,00 zł 

9 Mościce 3 500,00 zł  2 600,00 zł   6 100,00 zł 

10 Różanki 3 500,00 zł  3 500,00 zł   7 000,00 zł 

11 Santocko 3 500,00 zł  3 100,00 zł   6 600,00 zł 

12 Witnica 4 000,00 zł  4 100,00 zł   8 100,00 zł 

Razem: 62 762,00 zł 4 872,00 zł 35 664,00 zł 9 228,00 zł 400 000,00 zł 512 526,00 zł 

 

W ramach zadań publicznych, o których mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tytuł zadania: 

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych” 

przy udziale środków z dotacji MSWiA dofinansowano m. in. średni samochód ratowniczo - 

gaśniczy dla OSP Krasowiec, wykonano remont 1 strażnicy OSP, zakupiono sprzęt                         

i armaturę pożarniczą, urządzenia ratownicze, elementy umundurowania strażaków                   

w tym hełmy, rękawice, kominiarki, ubrania specjalne i obuwie specjalne. 
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Kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań przez poszczególne OSP spoza 

KSRG: 

Lp. 

Nazwa jednostki WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI INWESTYCYJNE 

razem 
OSP 

remonty 

strażnic 

Sprzęt 

techniki 

specjalnej 

Wyposażenie 

osobiste i 

ochronne 

Sprzęt techniki 

specjalnej 

Sprzęt 

transportowy 

1 Lubczyno  3 050,00 zł    3 050,00 zł 

2 Brzozowiec  1 549,00 zł    1 549,00 zł 

3 Os. Poznańskie    10 839,00 zł  10 839,00 zł 

4 Krasowiec   16 000,00 zł  180 000,00 zł 196 000,00 zł 

5 Siedlice   2 000,00 zł   2 000,00 zł 

6 Staw    18 900,00 zł  18 900,00 zł 

7 Ściechów 20 739,00 zł     20 739,00 zł 

8 St. Polichno  3 860,00 zł    3 860,00 zł 

9 Rybakowo  1 193,00 zł 1 371,00 zł   2 564,00 zł 

10 Łośno   4 194,00 zł   4 194,00 zł 

RAZEM 20 739,00 zł 9 652,00 zł 23 565,00 zł 29 739,00 zł 180 000,00 zł 263 695,00 zł 

 

Łącznie na realizację zadania Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w roku 2020 przeznaczono 776 221 zł.  

 

DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 

Struktura zatrudnienia i poziom wykształcenia 

FUNKCJONARIUSZE PRACOWNICY CYWILNI 

LIMIT 

ETATOWY 

WYKONANIE PRZYZNANY  LIMIT 

WYKONANIE 

ADMINISTR. POMOCN. 

ILOŚĆ ADM. POM. RAZEM ILOŚĆ ILOŚĆ 

161 154 3 1 4 3,00 1,00 

 

 W 2020 r. do służby stałej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nie 

został skierowany żadnej absolwent szkoły pożarniczej. 

Struktura zatrudnienia wg lat służby  

Zatrudnienie w przedziale lat służby 

0 –5 6 –10 11-15 16 - 20 21 – 25 26 – 35 

osób % osób % osób % osób % osób % osób % 

29 18,83 39 25,32 36 23,38 20 12,99 24 15,58 6 3,90 
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Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia  

Na ogólny stan zatrudnienia 154 strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gorzowie Wlkp., poziom wykształcenia ogólnego wg stanu na dzień 31.12.2020 

r.  przedstawia się następująco: 

▪  wyższe - 83 osób  

▪  policealne - 16 osób  

▪  średnie - 55 osób  

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na  korpusy 

 

Ukończone szkoły w 2020 r. 

Uczelnia Rodzaj szkolenia Ilość funkcjonariuszy 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 4 

Kontynuacja nauki w 2020 r. 

Uczelnia Rodzaj szkolenia Ilość 

funkcjonariuszy SGSP Warszawa studia II stopnia 1 

SGSP Warszawa studia I stopnia 5 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 3 

Rozpoczęcie nauki w 2020 r. 

Uczelnia Rodzaj szkolenia Ilość 

funkcjonariuszy SGSP Warszawa studia I stopnia 2 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 3 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Gorzowie Wlkp. 
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Wstęp 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie 

ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., 

poz.195) realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego 

przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania 

chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.  

 W tym celu, sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy                

w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku                     

i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz 

warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 

 Do zadań tutejszego organu należy również nadzór nad przestrzeganiem ustawowego 

zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Wykonywanie tych 

zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 

prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 

zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu 

działalności oświatowo-zdrowotnej. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. prowadził działania 

mające na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa szeroko rozumianego zdrowego stylu 

życia poprzez: zachęcanie do racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej i przestrzegania 

zasad higieny, przeciwdziałanie uzależnieniom, naukę umiejętności kontroli swojego stanu 

zdrowia, w tym higieny psychicznej. Powyższe działania wynikały z założeń Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w 2020 r. priorytetowym zagadnieniem była 

realizacja przedsięwzięć związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem szerzenia się 

zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Ponadto realizowane były zagadnienia związane                         

z przeciwdziałaniem uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 

profilaktyką nadwagi i otyłości, profilaktyka nowotworów, profilaktyka HIV/AIDS i innych 

chorób zakaźnych. Uwagę zwracano na prowadzenie edukacji w zakresie zagrożeń 

związanych ze stosowaniem środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.  

 Przedstawiona informacja o stanie sanitarnym miasta Gorzowa Wlkp. opisuje 

przeprowadzone w 2020 r. działania w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 

sanitarnego. 

 W 2020 r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 

łącznie 2710 obiektów, w tym: 

✓ 1368 obiektów żywnościowo-żywieniowych, produkcji oraz obrotu kosmetykami, 

✓ 588 obiektów użyteczności publicznej (w tym obiekty i urządzenia wodociągowe), 

✓ 328 zakładów pracy, 

✓ 141 placówek oświatowo-wychowawczych, 

✓ 285 podmiotów leczniczych. 
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 W 2020 r. wykonano 7389 kontroli sanitarnych, wydano 4931 decyzji 

administracyjnych w tym 4719 merytorycznych, nałożono 107 mandatów karnych na kwotę 

19600 zł, wydano 66 postanowień, 8 tytułów wykonawczych. Do badań laboratoryjnych 

pobrano 496 próbek: żywnościowych, wody do spożycia i z basenów, wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przyjęto 115 interwencji, które po rozpatrzeniu          

w 30 przypadkach uznano za zasadne. Największą liczbę kontroli interwencyjnych 

przeprowadzono w związku ze zgłoszeniami klientów dotyczącymi nieprawidłowości                    

w obiektach żywnościowo-żywieniowych. 

 W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w związku z oddawanymi do 

użytkowania inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie stwierdzono 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na terenie działalności Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w 2020 roku związana była w dużej mierze              

z wystąpieniem pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zarejestrowano 5350 przypadków 

zakażeń SARS-CoV-2, które stanowiły większość wszystkich zgłoszonych chorób zakaźnych. 

Ponadto odnotowano pojawienie się ognisk zakażeń szpitalnych wywołanych patogenem 

Klebsiella pneumoniae NDM. 

W zakresie innych chorób zakaźnych odnotowano spadek liczby zachorowań: 

• na WZW typ B, C i A, wirusowych zakażeń jelitowych, szczepień osób 

pokąsanych przez zwierzęta, zachorowań na gruźlicę, zakażeń HIV oraz 

zachorowań na AIDS, podejrzeń/zachorowań na grypę. Na zbliżonym poziomie 

utrzymywały się zachorowania na boreliozę. 

 Obserwowano wzrost zatruć pokarmowych wywołanych pałeczką Salmonella, innych 

bakteryjnych zakażeń jelitowych, ognisk zakażeń szpitalnych. 

Realizacja programu szczepień ochronnych była stabilna, poziom zaszczepienia dzieci                                  

w poszczególnych rocznikach był porównywalny do poziomu występującego w latach 

poprzednich. Niemniej jednak zauważalny jest na przestrzeni ostatnich lat wzrost liczby 

dzieci nieszczepionych. W 2020 r. na podstawie zgłoszeń lekarzy stwierdzono wzrost liczby 

osób uchylających się od szczepień obowiązkowych u małoletnich dzieci. Do 

rodziców/opiekunów prawnych skierowano 24 pisma edukacyjne dotyczące zasadności 

podjęcia szczepień ochronnych u dzieci. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i ogłoszeniem stanu epidemii 

w 2020 r. na terenie miasta kontrole stanu sanitarnego w podmiotach leczniczych 

wykonujących stacjonarne i całodobowe, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz                   

w obiektach prowadzących działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej 

przeprowadzone zostały w niewielkim zakresie.  

Bieżący stan sanitarno-higieniczny większości podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą nie budził zastrzeżeń. 

W związku z prowadzonymi działaniami związanymi z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na nadzorowanym terenie, kontrole 

warunków sanitarno-higienicznych w zakładach pracy przeprowadzone zostały w niewielkim 
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zakresie. Stwierdzono 10 chorób zawodowych, wśród których przeważały przewlekłe 

choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy oraz 

choroby narządu głosu. 

W 2020 r. na terenie miasta nie ujawniono podmiotów wprowadzających do obrotu 

środki zastępcze działających w stacjonarnych punktach, stan taki utrzymuje się od 2016 r. 

Obecnie sprzedaż tych środków następuje przez internet oraz bezpośrednio przez dilerów, 

osoby fizyczne i zorganizowane grupy. 

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny skontrolowanych placówek nauczania                  

i wychowania można ocenić jako dostateczny. Problem utrzymania właściwego stanu 

technicznego występuje najczęściej w placówkach publicznych. Bieżące i doraźne prace 

remontowe nie rozwiązują powyższego problemu. Natomiast wykonywanie kompleksowych 

modernizacji wynikających również z realizacji obowiązków nałożonych decyzjami 

administracyjnymi wymaga zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych.            

Z uwagi na brak odpowiedniej ich ilości terminy realizacji części obowiązków na wniosek 

organu założycielskiego (Miasta Gorzowa Wlkp.) są przedłużane. W 2020 r. wydano 8 

decyzji zmieniających termin wykonania obowiązków nałożonych wcześniejszymi decyzjami 

(w 2019 r. – 12, 2018 r. - 13) oraz 3 decyzje nakładające nowe obowiązki (2019 r. – 17, 

2018 r. – 26).w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w ramach 

urzędowej kontroli i monitoringu pobierano próbki żywności do badań laboratoryjnych m. in. 

w kierunku obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych, obecności metali ciężkich 

szkodliwych dla zdrowia, skażenia promieniotwórczego, pozostałości pestycydów, 

wykrywania materiału genetycznie zmodyfikowanego, obecności wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych oraz w kierunku oceny oznakowania produktów. 

Zakwestionowano 9 próbek.  

Interweniowano 78 razy na sygnały klientów dotyczące nieprawidłowości w obiektach 

żywnościowo-żywieniowych. W 14 przypadkach kontrole potwierdziły zasadność interwencji.  

Skierowano 1 powiadomienie informacyjne do Systemu Wczesnego Ostrzegania            

o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). 

Monitorowano wycofanie z obrotu 55 produktów niebezpiecznych zgłoszonych w Systemie 

RASFF. Najczęściej powiadomienia dotyczyły zagrożeń związanych z obecnością 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zawyżonego poziomu pestycydów, migracji 

rakotwórczych pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także obecnością substancji alergennych 

niezadeklarowanych na etykietach produktów spożywczych oraz zanieczyszczeń fizycznych 

– szkło, plastik w produktach spożywczych.  

Stwierdzone w trakcie kontroli przypadki naruszenia stanu sanitarno-higienicznego                 

w obiektach żywieniowo-żywnościowych głównie dotyczyły nieprawidłowości stanu 

technicznego pomieszczeń, braku bieżącej czystości oraz niewłaściwej higieny produkcji lub 

sprzedaży. Poprawę stanu sanitarnego egzekwowano m.in. poprzez decyzje administracyjne 

(22 decyzje).  

W systemie ciągłym monitorowano jakość wody z wodociągu publicznego w Gorzowie 

Wlkp., nie odnotowano zgłoszeń przypadków chorób i zatruć wodo zależnych.  

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie odpowiadała 

wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, za wyjątkiem pojedynczych 
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przypadków stwierdzenia jednorazowych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych                  

i fizykochemicznych. 

 Sposób zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia ludności Gorzowa Wlkp. w wodę 

przeznaczoną do spożycia w 2020 r. nie uległ zmianie. Dla potrzeb dowożenia wody dla 

mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., w sytuacjach awaryjnych Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. dysponuje 5 cysternami. Jednakże w 

przypadkach wystąpienia awarii obejmujących rozległe obszary miasta ich ilość może nie 

zabezpieczyć ciągłości dostaw wody.  

Stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych obiektów w większości został oceniony 

jako dostateczny. 

1. Sytuacja epidemiologiczna 

 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na terenie działalności Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w 2020 roku związana była w dużej 

mierze z wystąpieniem pandemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zarejestrowano 

dużą liczbę przypadków zakażeń SARS-CoV-2, które stanowią większość zgłoszonych 

chorób zakaźnych i . Działania skierowane były przede wszystkim na realizację 

przedsięwzięć związanych ze stanem epidemii celem zapobiegania oraz zwalczania zakażeń 

i zachorowań u ludzi. 

 Ponadto w analizowanym okresie obserwowano wzrost występowania ognisk zakażeń 

szpitalnych. 

1.1. Zachorowania szerzące się drogą naruszenia ciągłości tkanek 

 W 2020 r. liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C i B spadła            

w porównaniu do lat ubiegłych, zarejestrowano 12 przypadków WZW typu C (2019 – 19, 

2018 – 26) oraz 13 przypadków WZW typu B (przewlekłe i BNO czyli bliżej nieokreślone) 

(2019 – 18, 2018 – 10). Nie odnotowano przypadków WZW typu B i C zakwalifikowanych 

jako ostre. 

 Ocenia się, że przypadki rejestrowane nie odzwierciedlają rzeczywistej skali 

zachorowań, czego przyczyną jest fakt, że choroba najczęściej nie daje wyraźnych objawów  

i przez wiele lat może być niewykryta. 

Wykres 1. Zachorowania na WZW typ B i C w latach 2018 – 2020. 
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 Z uwagi na brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze szczepień 

ochronnych, szerzeniu się zachorowań na WZW typu C można zapobiec jedynie w drodze 

działań nieswoistych polegających na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów 

higieniczno-sanitarnych związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów 

o charakterze niemedycznym, przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek                      

(np. wykonywanie tatuaży). 

1.2. Zachorowania szerzące się drogą pokarmową 

Salmonella 

 W 2020 r. obserwowano wzrost liczby zatruć pokarmowych wywołanych pałeczką 

Salmonella, odnotowano 11 przypadków, gdzie w  2019 r. zarejestrowano 4 a w 2018 r. -             

7 zachorowań. 

Wykres 2. Zachorowania wywołane pałeczkami Salmonella w latach 2018-2020 . 

 

 

 

 

 

 

W związku z prowadzonym nadzorem nad zachorowaniami wywołanymi pałeczką 

Salmonella wydano: 

- 3 decyzje administracyjne (2 nakazujące poddanie się badaniom kontrolnym, 1 odsuwającą 

od pracy), 

- 1 upomnienie. 

Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella  

 W analizowanym okresie zarejestrowano 1 przypadek posocznicy salmonellozowej.        

Z pobranych do badań próbek krwi wyhodowano Salmonellę species. Z próbki pobranego 

kału nie wyhodowano czynnika chorobotwórczego.  

Salmonelloza - inne zakażenia pozajelitowe       

 W 2020 r. zarejestrowano 1 przypadek zachorowania. Z pobranego do badania płynu 

stawowego wyhodowano Salmonellę Spp., natomiast z próbki kału nie wyhodowano pałeczki 

Salmonella.      

Inne bakteryjne zakażenia jelitowe   

 W 2020 r. zanotowano wzrost zachorowań na inne bakteryjne zakażenie jelitowe          

w porównaniu z 2019 rokiem. W okresie sprawozdawczym odnotowano 116 przypadków,  

podczas gdy w roku 2019 zarejestrowano 84 przypadki. Czynnikiem etiologicznym 

zachorowań były: Clostridium difficile – 111 przypadków, Campylobacter – 2 przypadki, 

Escherichia Coli inna i BNO - 3 przypadki. 
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Wirusowe zakażenia jelitowe  

 W 2020 r. w odnotowano 21 zachorowań na wirusowe określone i nieokreślone 

zakażenia jelitowe (12 – rotawirusy, 7 – norowirusy, 2 – inne określone), co stanowi spadek 

w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym stwierdzono 97 przypadków. 

Ogniska szpitalne chorób przenoszonych drogą pokarmową  

 W 2020 r. w WSzW w Gorzowie Wlkp. zarejestrowano 6 ognisk epidemicznych chorób 

przenoszonych drogą pokarmową: 3 wywołane patogenem Klebsiella pneumoniae NDM i 3 

patogenem Clostridium difficile. Pięć ognisk zostało wygaszonych, w jednym, które wystąpiło 

w OAiIT odnotowuje się kolejne przypadki.  

1.3. Choroby przenoszone drogą kropelkową 

 W 2020 r. zanotowano znaczny spadek zachorowań na ospę wietrzną – 

zarejestrowano 99 zachorowań (2019 – 515, 2018 – 574), a także spadek zachorowań na 

szkarlatynę – zanotowano 6 przypadków (2019 – 39, 2018 –30).  

Wykres 3. Zachorowania na ospę wietrzną w latach 2018-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Zachorowania na szkarlatynę w latach 2018-2020 

 

 

  

 

  

 

 

1.4. Zachorowania na choroby odzwierzęce 

 W 2020 r. zachorowania na boreliozę kształtują się na podobnym poziomie jak              

w latach ubiegłych, zanotowano 15 zachorowań, w 2019 r. zarejestrowano 15 przypadków,         

a w 2018 roku – 14.  

 Ze względu na niespecyficzne i rozciągnięte w czasie objawy, wiele przypadków 

boreliozy może być rozpoznawanych i zgłaszanych ze znacznym opóźnieniem. Istotnym 
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czynnikiem mającym wpływ na rozpoznawalność boreliozy jest diagnostyka laboratoryjna. 

Szczepienia p/wściekliźnie 

 W 2020 r. liczba osób pokąsanych przez nieznane zwierzęta znaczne spadła                      

w porównaniu do roku ubiegłego. Do szczepień p/wściekliźnie zakwalifikowano 4 osoby,             

w roku 2019 – 17 osób, a w 2018 – 9 

 

1.5. Pozostałe jednostki chorobowe zarejestrowane w 2020 r. 

Gruźlica 

 W 2020 r. liczba zachorowań na gruźlicę znacząco spadła w porównaniu do lat 

ubiegłych, zarejestrowano 5 przypadków, gdzie w  2019 i 2018 – po 18 przypadków. 

Najczęstszą postacią kliniczną gruźlicy, tak jak w latach poprzednich była gruźlica płuc.  

 Swoistą metodą zapobiegania gruźlicy jest stosowanie szczepienia BCG. Szczepienia te 

wykonywane są zgodnie z programem Szczepień Ochronnych. Ustawa o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada na osoby chore na gruźlicę 

obowiązek leczenia (w tym leczenia szpitalnego w okresie wydalania prątków gruźlicy). 

Grypa  

 W 2020 r. obserwowano spadek liczby podejrzeń/zachorowań na grypę, 

zarejestrowano – 2346 przypadków, w tym 20 potwierdzonych badaniem wirusologicznym.  

 Dla porównania w roku 2019 zanotowano 5148  przypadków, w tym potwierdzonych 

26, a w 2018 – 8356, potwierdzonych 44. 

Wykres 5. Zachorowania na grypę w latach 2018 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS 

 W 2020 roku zarejestrowano 6 przypadków bezobjawowego zakażenia wirusem HIV, 

co stanowi spadek w porównaniu z 2019 rokiem, w którym odnotowano 14 przypadków 

zakażenia, w roku 2018 – 8 przypadków. Nie zarejestrowano zachorowania na AIDS, 

podczas gdy w 2019 r. odnotowano 3 zachorowania. 

SARS-CoV-2 

 Pod koniec 2019 r. na świecie rejestrowano pierwsze zakażenia oraz zgony wywołane 

nowym wirusem SARS-CoV-2. Na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. pierwsze zakażenie wystąpiło w marcu 2020 roku.   
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 W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. podejmowane 

czynności skierowane były na realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem oraz 

zwalczaniem szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w szczególności działania te 

obejmowały: 

− przyjmowanie informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu zachorowań na chorobę zakaźną 

COVID 19,  

− przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i kierowanie osób narażonych do  badań 

w kierunku wirusa SARS-CoV-2,  

− prowadzenie ciągłego nadzoru epidemiologicznego nad zakażonymi i osobami ze 

styczności,  

− nakładanie obowiązku izolacji i kwarantanny w drodze decyzji administracyjnej, 

− przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji postanowień zawartych w rozporządzeniach 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów              

w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

− rozpatrywanie wniosków klientów o zwolnienie z kwarantanny, 

− prowadzenie rejestru zakażeń i obsługa systemów informatycznych EWP (Ewidencja 

Wjazdów Do Polski) oraz SEPIS (System Elektroniczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej), 

− codzienne raportowanie ilości osób chorych i narażonych będących pod nadzorem stacji, 

− przesyłanie do nadzorowanych placówek medycznych, zakładów pracy, placówek 

oświatowych aktualnych informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2, tj. zasad 

postępowania w celu przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń, postępowania w przypadku 

podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia, 

− prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w placówkach organizujących 

wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, 

− zlecanie wymazów do LPWIS w Gorzowie Wlkp. w przypadku kwarantanny granicznej 

oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek klientów oraz w sytuacjach pojawienia się 

ognisk zachorowań, 

− wystawianie zaświadczeń potwierdzających odbycie kwarantanny i izolacji domowej. 

 W 2020 r. zarejestrowano 5350 potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 

oraz 251 przypadków możliwych. Hospitalizacji poddano 696 osób, odnotowano 121 zgonów 

spowodowanych zakażeniem. 

 W trakcie realizacji działań związanych z wystąpieniem stanu epidemii wystawiono: 

− 4301 decyzji merytorycznych, 

− 13 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za łamanie zakazów i nakazów w związku                

z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, 

− 43 postanowienia. 

Klebsiella pneumoniae NDM 

 W 2020 roku zarejestrowano wzrost zachorowań wywołanych patogenem Klebsiella 

pneumoniae NDM, podczas gdy w roku 2019 nie odnotowano przypadków zachorowania ani 

kolonizacji tym patogenem.  

 New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae NDM - pałeczki zapalenia płuc, 

która należy do grupy bakterii jelitowych. Wykryto ją po raz pierwszy w 2009 r. u pacjenta            
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z zakażeniem układu moczowego, który leczył się w Indiach w New Delhi, co tłumaczy 

częściowo skrót NDM (ang. New Delhi metallo-β-lactamase) NDM oznacza, że bakteria 

nabyła oporność na większość antybiotyków nawet tych określanych mianem „ostatniej 

szansy” (tj. karbapenemy).  

 W zdecydowanej większości przypadków NDM bytują w przewodzie pokarmowym nie 

stanowiąc zagrożenia i nie powodują powstania objawów zakażenia, jest to tzw. nosicielstwo 

przewodu pokarmowego. W niektórych sytuacjach może spowodować zakażenie, np.                

w przypadku obniżonej odporności. Powikłania mogą spowodować sepsę (posocznicę), którą 

przeżywa 50% pacjentów, zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc czy zakażenie układu 

moczowego.  

 W analizowanym okresie zarejestrowano 3 ogniska zakażeń szpitalnych w WSzWw 

Gorzowie Wlkp., w oddziałach: Nefrologii, Reumatologii i Transplantologii Klinicznej, OAiIT            

i OAiIT - „Zakaźny”. Dwa ogniska zostały wygaszone w trzecim nadal rejestrowane są nowe 

przypadki.  

 W ogniskach, które zostały wygaszone w 2020 r. zarejestrowano: 20 przypadków 

zakażeń,  w tym 7 przypadków kolonizacji. Wśród personelu nie stwierdzono osób                          

z zakażeniem ani potwierdzonych przypadków. 

1.6. Ogniska zakażeń szpitalnych zarejestrowane w 2020 roku 

 W 2020 roku odnotowano znaczący wzrost występowania ognisk zakażeń szpitalnych, 

w porównaniu z 2019 rokiem, w którym odnotowano 3. W 2020 r. zarejestrowano 21 ognisk 

zakażeń szpitalnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  

 Trzy wywołane zostały patogenem Klebsiella pneumoniae NDM, 3 Clostridium difficile, 

14 wirusem SARS-CoV-2 oraz 1 wywołane zostało wirusem sezonowej grypy typu A. 

Osiemnaście ognisk zostało zamkniętych. Personel działu Sanitarno-Epidemiologicznego 

oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w ww. szpitalu prowadził bieżący nadzór nad 

postępowaniem w ognisku epidemicznym ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania 

procedur zapobiegania szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych. 

1.7. Szczepienia ochronne 

 Obowiązek wykonania szczepień ochronnych wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1845 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 753). 

 Uzupełnieniem wymienionych regulacji prawnych jest Program Szczepień Ochronnych 

(PSO) na dany rok, ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze 

komunikatu. Jest on przeznaczony dla lekarzy i pielęgniarek będących realizatorami 

obowiązkowych szczepień ochronnych. Jest to dokument o charakterze technicznym                   

i zawiera informacje oraz wytyczne na temat sposobu realizacji obowiązku szczepień 

ochronnych, zgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wskazuje wiek, w którym dane 

szczepienie powinno być przeprowadzone. Lekarz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną               

i wytycznymi merytorycznymi zawartymi w PSO na dany rok, dokonuje oceny czy i kiedy 

szczepienie obowiązkowe powinno zostać przeprowadzone. 
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1.7.1. Nadzór nad szczepieniami 

 W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 w marcu 2020 r. nadzór sanitarny 

w podmiotach leczniczych wykonujących szczepienia ochronne prowadzony był w I i II 

kwartale. W tym zakresie łącznie przeprowadzono 10 kontroli.  

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował: 

− prawidłowość realizowania Programu Szczepień Ochronnych, 

− prawidłowość gospodarki szczepionkami zakupionymi przez Ministra Zdrowia do realizacji 

obowiązkowych szczepień ochronnych,  

− zachowanie zasad łańcucha chłodniczego podczas transportu oraz przechowywania 

szczepionek,  

− zachowanie zasad higieny podczas wykonywania szczepień, 

− nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.  

 Ponadto do obowiązków tutejszego organu należało przygotowywanie zamówień na 

preparaty szczepionkowe służące do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych,              

a także przechowywanie i sukcesywna dystrybucja szczepionek do podmiotów leczniczych. 

W 2020r. przeprowadzono 9 planowanych kontroli w punktach szczepień oraz1 kontrolę 

doraźną w przychodni, w związku ze zgłoszeniem przez placówkę przerwanie łańcucha 

chłodniczego przechowywanych szczepionek. Kontrola wykazała, iż sytuacja przerwania 

łańcucha chłodniczego spowodowana była awarią urządzenia monitorującego temperaturę  

w lodówce. Postępowanie w zaistniałej sytuacji było zgodne z obowiązującą procedurą 

przechowywania szczepionek. Urządzenie monitorujące zostało przekazane do serwisu           

w ramach reklamacji, a szczepionki zostały przeniesione do drugiej lodówki objętej 

całodobowym monitoringiem temperatury. 

 Placówki wykonujące szczepienia ochronne preparaty szczepionkowe przechowywały                                       

i transportowały w sposób prawidłowy, z zachowaniem łańcucha chłodniczego w celu 

zachowania ich trwałości i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczności (transportowane            

w termotorbach z wkładami chłodzącymi).  

1.7.2. Egzekwowanie obowiązku szczepień 

 Sposób egzekwowania obowiązku szczepień został określony w przepisach ustawy             

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz.1427 ze zm.).  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nie jest organem 

egzekucyjnym. Na podstawie przepisów ww. ustawy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej przypadła jemu rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel ma 

obowiązek doręczyć dłużnikowi upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu na 

wykonanie obowiązku, wystawić tytuł wykonawczy, który przesyła do organu egzekucyjnego. 

Co do zasady w tego typu sprawach jako organ egzekucyjny występuje wojewoda. 

Jednakże w odniesieniu do województwa lubuskiego uprawnienie to przysługuje Lubuskiemu 

Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. Wynika to              

z porozumienia zawartego między ww. organem a Wojewodą Lubuskim z dnia 23 kwietnia 

2014 r. W porozumieniu tym Wojewoda Lubuski powierzył Lubuskiemu Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. prowadzenie spraw z zakresu 
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egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie województwa 

lubuskiego, dotyczących poddania osób małoletnich obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.  

Obserwowany jest wzrost liczby osób, które odmawiają wykonania obowiązkowych 

szczepień u swoich dzieci. W Gorzowie Wlkp. w latach 2015-2017 zarejestrowano 109 

dzieci, których opiekunowie prawni (191 osób) odmawiali wykonania obowiązkowych 

szczepień ochronnych, w 2018 r. zarejestrowano 171 dzieci (213 rodziców/opiekunów),                 

w 2019 roku zarejestrowano 235 dzieci (282 rodziców/opiekunów) natomiast na koniec 2020 

roku zanotowano 277 dzieci (328 rodziców/opiekunów). 

Tabela 2. Liczba niezaszczepionych dzieci w wyniku odmowy rodziców/opiekunów 

zamieszkałych na terenie Miasta Gorzów Wlkp., na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą                

i Witnicy oraz na terenie wsi w Powiecie Gorzowskim (stan grudzień 2020 r.) 

Miasto Gorzów Wlkp. Powiat Gorzowski – wieś 
Powiat Gorzowski – 

Kostrzyn n. Odrą , Witnica 

Ilość osób nie 

zaszczepionych 

Ilość rodziców 

osób nie 

zaszczepionych 

Ilość osób nie 

zaszczepionych 

Ilość rodziców 

osób nie 

zaszczepionych 

Ilość osób nie 

zaszczepionych 

Ilość rodziców 

osób nie 

zaszczepionych 

277 328 77 103 44 59 

Razem: 398 dzieci 

Razem: 490 rodziców 

 

W związku z uchylaniem się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych                     

u małoletnich dzieci, w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych prowadzone są 

postępowania administracyjne. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz częściowe 

wstrzymanie realizacji szczepień ochronnych na początku epidemii w roku 2020 

wystosowano 2 upomnienia, dalsze postępowanie administracyjne nie było prowadzone. 

 Do rodziców/opiekunów prawnych skierowano 24 pisma edukacyjne dotyczące 

zasadności podjęcia szczepień ochronnych u dzieci.  

Szczepienia ochronne są skuteczną i społecznie akceptowaną metodą zapobiegania 

zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w prewencji indywidualnej, jak również 

kształtowania odporności całej populacji - prewencji zbiorowej. Warunkiem osiągnięcia 

odporności w skali populacji i zmniejszenia ryzyka epidemicznego szerzenia się tych chorób 

zakaźnych w populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób (zwykle odporność 

populacyjną osiąga się przy zaszczepieniu co najmniej ok. 95 % odsetka populacji).  

Tak wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się 

zachorowań na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również 

osoby, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Jeżeli 

liczba osób unikających szczepień osiągnie poziom powyżej określonego procenta populacji, 

mogą zacząć pojawiać się lokalne ogniska epidemii chorób zakaźnych. Przykłady z wielu 

krajów pokazują, że rosnąca liczba rodziców/opiekunów niezgadzających się na szczepienia 
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swoich dzieci, a co za tym idzie obniżający się stopień zaszczepienia populacji, doprowadziła 

do powrotu chorób zakaźnych (np. odry). 

Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom 

zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami 

chorób zakaźnych,               w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich 

powikłań 

Tabela 3. Liczba zaszczepionych dzieci (mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp.) w latach 

2018-2020. 

Wiek/ 

szczepienie przeciw 

 

 

2020 rok 

 

2019 rok 

 

2018 rok 

13 miesiąc życia 

odra, świnka, różyczka 

932 

dzieci w roczniku 

uodporniono 68,4% 

994 

dzieci w roczniku 

uodporniono 69,2% 

1480 

dzieci w roczniku 

uodporniono 73,8% 

6 rok życia 

błonica, tężec, 

krztusiec 

806 

dzieci w roczniku 

uodporniono 55,8% 

975 

dzieci w roczniku 

uodporniono 68,4% 

1459 

dzieci w roczniku 

uodporniono 67,5% 

6 rok życia 

II dawka odra, świnka, 

różyczka 

723 

dzieci w roczniku 

uodporniono 50% 

761 

dzieci w roczniku 

uodporniono 53,4% 

 

X 

10 rok życia 

II dawka odra, świnka, 

różyczka 

900 

dzieci w roczniku 

uodporniono 5832% 

1153 

dzieci w roczniku 

uodporniono 74,5% 

1613 

dzieci w roczniku 

uodporniono 71,6% 

14 rok życia 

błonica, tężec 

875 

dzieci w roczniku 

uodporniono 58,8% 

1115 

dzieci w roczniku 

uodporniono 75,3% 

1366 

dzieci w roczniku 

uodporniono 79,7% 

19 rok życia 

błonica, tężec 

521 

dzieci w roczniku 

uodporniono 45,2% 

895 

dzieci w roczniku 

uodporniono 71,6% 

1196 

dzieci w roczniku 

uodporniono 65,7% 

 

1.7.3. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i ogłoszeniem stanu epidemii 

w 2020 r. na terenie miasta kontrole stanu sanitarnego w podmiotach leczniczych 

wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale), ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne (przychodnie, poradnie) oraz w obiektach prowadzących działalność 

leczniczą w ramach praktyki zawodowej przeprowadzone zostały w niewielkim zakresie.  

Kontrole dotyczyły bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz spełnienia przez placówki 

wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.). W trakcie kontroli zwracano uwagę na zagadnienia 

dotyczące procesów sterylizacji wyrobów medycznych, mycia i dezynfekcji powierzchni oraz 

na postępowanie z odpadami medycznymi i odzieżą ochroną personelu. Zakres kontroli 

obejmował również prowadzenie przez podmioty lecznicze dokumentacji dotyczącej realizacji 
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działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych                          

z udzielaniem świadczeń medycznych. Skontrolowano również  podejmowane przez szpital 

działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- 2. Bieżący 

stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny większości placówek nie budził zastrzeżeń. 

Drobne uchybienia usuwane były w trakcie kontroli.  

1.7.4. Interwencje 

 W 2020 r. wpłynęło 9 interwencji, z czego 4 uznano za zasadne: 2 dotyczyły stanu 

sanitarno-higienicznego w podmiotach leczniczych, 4 występowania w budynkach 

mieszkalnych gryzoni i insektów, 2 związane z niezachowaniem reżimu sanitarnego                       

w podmiotach leczniczych,1 przekazano do rozpatrzenia właściwemu organowi. 

1.7.5. Działalność kontrolno-represyjna 

 W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. stanu epidemii wywołanej wirusem SARS 

CoV-2 nadzór sanitarny w podmiotach leczniczych prowadzony był w niewielkim zakresie. 

Przeprowadzono 90 kontroli w podmiotach leczniczych oraz w WSZW w Gorzowie Wlkp., 

oraz 2 kontrole interwencyjne w podmiotach o charakterze niemedycznym. Ponadto 

Przeprowadzono łącznie 5974 wywiadów epidemiologicznych.  

Wydano łącznie: 

− 4328 decyzji, w tym  4313 decyzji administracyjnych (4301 decyzje w zakresie realizacji 

działań związanych z wystąpieniem stanu epidemii, 8 odmów zmiany terminu wykonania 

obowiązków,2 decyzje nakazujące wykonanie badań 1 nakazującą usunięcie 

nieprawidłowości, 1 decyzja odsuwająca od pracy),  

− 13 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za łamanie zakazów i nakazów w związku                         

z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, 

− 6 tytułów wykonawczych, 

− 59 Postanowień (43 postanowienia w zakresie realizacji działań związanych                         

z wystąpieniem stanu epidemii, 12 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

do wykonania obowiązków i poprawy stanu sanitarno-higienicznego na łączną kwotę 

21000 zł, 3 postanowienia o odmowie umorzenia grzywny, 1 postanowienie o podjęciu 

postępowania egzekucyjnego), 

− 9 upomnień (6 upomnień do wykonania obowiązków określonych w decyzjach,                           

2 upomnienia dot. braku szczepień, 1 upomnienie dot. zachorowania),  

− nałożono 3 mandaty karne o łącznej kwocie 350 zł.  

Podsumowanie 

W zakresie chorób zakaźnych: 

w 2020 r. odnotowano:  

• spadek liczby: 

➢ zachorowań na WZW typ B, C i A, 

➢  wirusowych zakażeń jelitowych, 

➢ szczepień osób pokąsanych przez zwierzęta, 

➢  zachorowań na gruźlicę, 

➢ zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS, 
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➢ podejrzeń/zachorowań na grypę, 

• utrzymywanie się na zbliżonym poziomie 

➢ zachorowań na boreliozę, 

• wzrost 

➢ zatruć pokarmowych wywołanych pałeczką Salmonella, 

➢ innych bakteryjnych zakażeń jelitowych,   

➢ ognisk zakażeń szpitalnych. 

 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych na terenie działalności Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w 2020 roku związana była w dużej mierze             

z wystąpieniem pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.  

Zarejestrowano 5350 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, które stanowiły większość 

wszystkich zgłoszonych chorób zakaźnych. Ponadto odnotowano pojawienie się zachorowań 

i kolonizacji wywołanych patogenem Klebsiella pneumoniae NDM. 

W zakresie szczepień ochronnych: 

➢ realizacja programu szczepień ochronnych była stabilna, poziom zaszczepienia dzieci                                   

w poszczególnych rocznikach był porównywalny do poziomu występującego w latach 

poprzednich. Niemniej jednak zauważalny jest ciągły wzrost liczby dzieci 

nieszczepionych, 

➢ punkty szczepień, w których przechowywane są preparaty szczepionkowe prowadziły 

całodobowy monitoring wymaganej temperatury przechowywania preparatów 

szczepionkowych, 

W zakresie oceny podmiotów leczniczych: 

➢ bieżący stan sanitarny większości podmiotów leczniczych nie budził zastrzeżeń, 

➢   drobne uchybienia usuwane były w trakcie kontroli. 

 

2. Warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców 

 

2.1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

W okresie sprawozdawczym za 2020 r. nadzorem sanitarnym objęto:  

• 1 wodociąg publiczny dostarczający wodę dla ok. 99 % mieszkańców Gorzowa Wlkp., 

• 5  indywidualnych ujęć wody służących do działalności publicznej lub handlowej. 

 Łącznie przeprowadzono 111 kontroli, w tym 101 z pobraniem próbek wody do badań 

laboratoryjnych, które zostały zbadane pod kątem parametrów mikrobiologicznych oraz 

fizykochemicznych. W ramach nadzoru sanitarnego pobrano 79 próbek wody. Dodatkowo 

pobrano 3 próbki w zakresie parametrów mikrobiologicznych w celu 

potwiedzenia/wykluczenia występowania mikrobiologicznego zanieczyszczenia wewnętrznej 

instalacji wodociągowej.  

 Jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym                         

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294). 
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 W 5 próbkach (stwierdzono jednorazowe przekroczenia parametrów (w tym 3 

mikrobiologicznych i 2 fizykochemicznych).Okresowe pogorszenie jakości wody pod 

względem mikrobiologicznym (obecność bakterii grupy coli) odnotowano na indywidualnym 

ujęciu Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta 1 Wielospecjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego Sp. z o. o. ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. – wydano decyzję o warunkowej 

przydatności wody do spożycia przez ludzi, która obowiązywała przez okres 53 dni. Z uwagi 

na poprawę jakości wody wydano decyzję stwierdzającą wygaśniecie ww. decyzji.  

 W 2020 r. badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. 

w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzono w 2 obiektach prowadzących działalność 

leczniczą, tj.: 

➢ Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – Zespoły 

Szpitalne przy ul. Dekerta 1 i ul. Walczaka 42,   

➢ Chirurgia Jednego Dnia Tomasz Ebert, Szymon Zachara spółka jawna, ul. Borowskiego 

2A-3,  

oraz w 3 obiektach użyteczności publicznej, tj.; 

➢ Hotel Gracja, ul. Dąbrowskiego 20B, 

➢ Hotel Mieszko, ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 

➢ Hotel Fado, Al. Konstytucji 3 Maja 12. 

 Pobrano łącznie 30 próbek wody. Zakwestionowano 3 próbki wody z wewnętrznej 

instalacji ciepłej wody użytkowej, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego oraz dodatkowo        

1 próbkę wykonaną w ramach kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej nr 2 z filią 

„Dom w Połowie Drogi”.  

Wydano 4 decyzje stwierdzające średnie skażenie sieci instalacji ciepłej wody użytkowej 

bakteriami Legionella sp. w obiektach: 

➢ Hotel Gracja (obowiązywała 31 dni),  

➢ Hotel Mieszko (67 dni),  

➢ Hotel Fado (72 dni),  

➢ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” (nadal obowiązuje). 

Z uwagi na poprawę jakości wody wydano 3 decyzje stwierdzające wygaśniecie ww. decyzji.  

2.2. Awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

 W 2020 r. nie uległ zmianie sposób zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia ludności 

Gorzowa Wlkp. w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwo Wodociągów                

i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. posiada 5 cystern, które w sytuacjach awaryjnych służą do 

zapewnienia ciągłości dostaw wody o spożycia dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. 

Niemniej jednak w przypadkach wystąpienia awarii obejmujących rozległe obszary miasta ich 

ilość może nie być wystarczająca.  

 Konieczność posiadania rezerwowego zaopatrzenia w wodę dotyczy również szpitali. 

Zespół Szpitalny przy ul. Dekerta Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego                 

w Gorzowie Wlkp., jako źródło rezerwowe wskazuje przyłącze do sieci wodociągu miejskiego 

w Gorzowie Wlkp. Jednak z uwagi na jego nieużytkowanie, w przypadku awarii własnego 

ujęcia wody szybkie przełączenie szpitala na zasilanie wodą z wodociągu miejskiego może 

okazać się nieskuteczne.  
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 Zespół Szpitalny przy ul. Walczaka 42, korzystający z wody podawanej z wodociągu 

publicznego, jako rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę wskazuje utrzymywaną                      

w eksploatacji studnię głębinową nr 4, wchodzącą w skład działającego w latach poprzednich 

indywidualnego ujęcia wody. Jednakże szybkie uruchomienie tego ujęcia w sytuacji 

awaryjnej nie jest technicznie możliwe. W 2020 r. nie uległ poprawie stan sanitarno-

techniczny (ściany, sufit, podłoga) budynku, w którym znajdują się urządzenia wodociągowe 

ujęcia wody znajdującego się na terenie ww. Zespołu Szpitalnego, wskazywanego jako 

rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi dla tego obiektu. Termin 

realizacji obowiązku polegającego na doprowadzeniu do odpowiedniego stanu sanitarno-

higienicznego ścian, sufitu i podłogi w ww. budynku (wynikający z wydanej w 2019r. decyzji 

administracyjnej) upłynął w dniu 01.01.2020 r. W 2020 r. wydano decyzję odmawiającą 

przedłużenia terminu wykonania obowiązku ww. decyzji, a następnie wszczęto postępowanie 

egzekucyjne (postanowienie o nałożeniu grzywny, w którym termin realizacji ww. obowiązku 

określono do dnia 31.12.2020 r.). 

2.3. Obiekty użyteczności publicznej 

W 2020r. pod nadzorem znajdowało się 577  obiektów użyteczności publicznej (2018r. – 

526, 2019 r. – 530). Skontrolowano 122 obiekty (2018 r. - 255, 2019 r. – 237), co stanowiło 

21,14% ich ogólnej liczby (w 2018 r. - 48,47%, 2019 r. - 44,7%).  

W obiektach tych przeprowadzono łącznie 127 kontroli, w tym 2 z pobraniem próbek wody           

z basenu.  

Ponadto prowadzono kontrole dodatkowe (21), wynikające z bieżących potrzeb (interwencje  

i inne). Łącznie wydano 9 decyzji administracyjnych, w tym 3 nakładające obowiązki (z czego 

2 dotyczące unieruchomienia basenu). 

 

 Tab. 1 Obiekty użyteczności publicznej 

Rodzaj 

obiektu 

Liczba według 

ewidencji 

Liczba 

skontrolowanych 
Liczba kontroli 

Liczba obiektów ocenionych 

jako 

dobre złe* 

2
0

1
8

r. 

2
0

1
9

r. 

2
0

2
0

r. 

2
0

1
8

r. 

2
0

1
9

r. 

2
0

2
0

r. 

2
0

1
8

r. 

2
0

1
9

r. 

2
0

2
0

r. 

2
0

1
8

r. 

2
0

1
9

r. 

2
0

2
0

r. 

2
0

1
8

r. 

2
0

1
9

r. 

2
0

2
0

r. 

Ustępy 

publiczne 
9 11 11 3 7 0 3 7 0 0 4 0 0 0 0 

Baseny 

kąpielowe 
3 3 3 3 3 3 18 17 8 1 1 1 0 0 0 

Domy pomocy 

społecznej i 

Inne jednostki 

pomocy 

społecznej 

6 6 11 2 4 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 

Noclegownie 3 4 4 3 3 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 

Hotele/Motele 11 12 12 5 4 2 5 5 2 3 1 1 0 1 0 
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Inne obiekty 

świadczące 

usługi 

hotelarskie 

4 4 6 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Zakłady 

fryzjerskie 
80 76 88 24 37 16 25 37 16 5 4 0 2 4 10* 

Zakłady 

kosmetyczne 
64 74 95 51 54 26 51 56 26 3 6 4 7 4 1* 

Zakłady 

tatuażu 
11 9 11 9 6 2 9 6 2 3 0 2 0 0 0 

Zakłady 

odnowy 

biologicznej 

27 22 26 9 11 13 12 12 13 1 0 0 1 0 0 

Inne zakłady,           

w których są 

świadczone 

łącznie więcej 

niż jedna z 

usług 

fryzjerskich, 

kosmetycznych

, odnowy 

biologicznej, 

tatuażu 

215 215 215 103 86 39 104 89 39 0 2 2 7 10 13* 

Dworce 

autobusowe 
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dworce i stacje 

kolejowe 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Tereny 

rekreacyjne 
30 30 32 8 8 3 8 9 3 7 3 0 1 0 0 

Cmentarze 6 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Domy 

przedpogrzebo

we 

3 3 3 3 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 

zakłady karne 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1* 

Pozostałe 

obiekty 

użyteczności 

publicznej 

51 53 51 24 10 12 24 11 12 0 5 0 4 0 1* 

RAZEM 526 530 577 255 237 122 276 265 127 26 29 10 23 19 26 

*) obiekty, w odniesieniu do których w okresie sprawozdawczym, w trakcie ostatniej kontroli 

stwierdzono uchybienia, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, 

wydaniem decyzji administracyjnej, czy nałożeniem grzywny w drodze mandatu 

Kontrole obejmowały sprawdzenie warunków sanitarno – higienicznych oraz sposób 

prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi (zakłady kosmetyczne i 

tatuażu, solaria), a także ocenę jakości wody z basenów kąpielowych.  
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 Stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych obiektów w większości został oceniony 

jako dostateczny. W 26 obiektach zakwestionowano stan sanitarno-techniczny lub sanitarno-

higieniczny (2018r. – w 23 obiektach, w 2019r. w 19 obiektach). Osoby odpowiedzialne 

zostały ukarane 24 mandatami karnymi (2018r. – 21, 2019r. – 28). Pobrano łącznie 33 próbki 

wody. Jakość wody w basenie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym „Słowianka” w ciągu 

całego roku odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Natomiast w przypadku pozostałych           

2 gorzowskich basenów charakteryzowała się niestabilnością, tj: 

• Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Walczaka –  

       z uwagi na stwierdzenie obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie 

wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji w 2020r. wydano2 decyzje            

o zaprzestaniu użytkowania wody, tj.: 

✓ 10.07 – 05.08.2020r. (27 dni), 

✓ 10.09 – 10.09.2020r. (29 dni). 

    Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora basenu uzyskano         

poprawę jakości wody i stwierdzono wygaśniecie ww. decyzji.    

• Hotel „Gracja” – w ciągu roku zakwestionowano jakość wody w zakresie parametru 

fizykochemicznego (chloroform). Wydana w tym zakresie decyzja administracyjna 

zobowiązującą administratora do poprawy jakości wody obowiązywała przez 15 dni - 

wyegzekwowano poprawę jakości wody. 

2.4. Interwencje 

 W 2020 r. przyjęto 20 pism interwencyjnych (w roku 2019 – 34, 2018 – 33), z czego 18 

rozpatrzono we własnym zakresie - 12 z nich uznano za zasadne.  

Rozpatrywane sprawy dotyczyły: 

• stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej -11, 

• stanu sanitarno – technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz  otoczenia 

człowieka – 5, 

• gospodarki nieczystościami stałymi - 2. 

2.5. Podsumowanie 

➢ Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie odpowiadała 

wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, za wyjątkiem pojedynczych 

przypadków stwierdzenia jednorazowych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych        

i fizykochemicznych.    

➢ Jakość wody w 2 gorzowskich basenach wykazywała niestabilność. 

➢ W dalszym ciągu istnieje konieczność doskonalenia procedur dotyczących awaryjnego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, zwłaszcza w zakresie szybkiego 

uruchamiania zastępczych źródeł wody. 

3. Stan sanitarny obiektów żywnościowo – żywieniowych 

3.1.Jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu 

W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobierano próbki żywności do badań 

laboratoryjnych w kierunku wykrywania między innymi: zanieczyszczeń mikrobiologicznych, 

obecności metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia, skażenia promieniotwórczego, 
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pozostałości pestycydów, wykrywania materiału genetycznie zmodyfikowanego, obecności 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wykrywania oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych oraz oceny oznakowania 

produktów.  

Pobrano do badań laboratoryjnych 367 próbek żywności (2019r.- 532, 2018r. – 473),         

z czego 9 próbek zostało zakwestionowanych (2019r. -6, 2018r. -14,), w tym 7 ze względu na 

zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Ponadto pobrano do badań w kierunku obecności 

migracji ołowiu i kadmu, migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych, 

migracji formaldehydu 6 próbek wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (2019r. – 

7, 2018r. - 5). Próbek nie kwestionowano.  

Funkcjonowanie Systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania                                             

o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia 

Zwierząt) w 2020 roku 

 

  

 W 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. skierował 1 

powiadomienie informacyjne do systemu RASFF (w 2019 – 3, w 2018 r. – 3) dotyczące 

obecności bakterii Salmonelli Newport w filecie z piersi kurcząt. Ponadto w 2020 r. wpłynęło 

55 powiadomień w systemie RASFF (w 2019r. – 25, w 2018 r. -27), które dotyczyły między 

innymi:  

- zanieczyszczeń mikrobiologicznych: 

• wody źródlanej i tatara wołowego  bakteriami z grupy coli; 

• kiełbasy białej, karkówki grillowej,  elementów drobiowych, sezamu bakterią Salmonella; 

• hamburgera z kurczaka, łososia wędzonego, wędzonki boczkowej, mielonki tyrolskiej 

bakterią Listeria monocytogenes (powoduje listeriozę); 

-  zawyżonego poziomu pestycydów (w warzywach – jarmuż, brokuł); 

-  obecności tlenku etylenu (w nasionach sezamu białego i czarnego, sezamkach, mące) – 

substancja wykorzystywana w przemyśle chemicznym jako środek odkażający                   

i dezynfekujący, z uwagi na dużą aktywność wobec bakterii, wirusów i grzybów, 

stosowany głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, nie jest dopuszczony do 

stosowania w żywności w Europie; 

−   obecności  substancji alergennych niezadeklarowanych na etykiecie  (w cieście do 

sajgonek, serku); 

−   obecności zanieczyszczeń stałych – szkło, plastik, larwy (w konserwach warzywnych 

buraczkach, powidłach śliwkowych, jogurcie, kawiorze); 

−   obecności w suplementach diety syldenafilu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji 

oraz w pierwotnym nadciśnieniu płucnym); 

−   migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością (łyżka kuchenna). 

 Działania kontrolne związane z powiadomieniami w systemie RASFF obejmowały 

monitorowanie występowania produktów w miejscach obrotu hurtowego i detalicznego, 

zabezpieczanie i wycofywanie partii produktów uznanych za niebezpieczne oraz 

nadzorowanie przebiegu i skuteczności działań podjętych przez przedsiębiorstwa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Listerioza
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zobowiązane do wycofania produktów z obrotu, a także prowadzenie postępowań 

wyjaśniających. 

3.2. Działalność kontrolno-represyjna 

Na terenie miasta działało 1349 zakładów żywnościowo-żywieniowych, 18 zakładów 

obrotu kosmetykami oraz 1 zakład produkcji kosmetyków. Przeprowadzono 650 kontroli 

obiektów żywnościowo-żywieniowych i produkcji/obrotu kosmetykami. Wydano 22 decyzje 

administracyjne w związku z naruszeniem stanu sanitarno-higienicznego, (2019 r. – 35,         

w tym 1 unieruchamiająca zakład; 2018 r. – 52, w tym1 unieruchamiająca zakład). Nałożono 

69 mandatów karnych (2019 r. - 81, 2018 r. – 117), na łączną kwotę 13050 zł (2019 r. – 

17600 zł, 2018 r. – 21150 zł). Najczęściej mandaty nakładano w  zakładach żywienia 

zbiorowego otwartego (30 mandatów na łączną kwotę 5.350 zł) oraz  w zakładach obrotu 

żywnością (28 mandatów na łączną kwotę 5.850 zł). 

Główne przyczyny nakładania grzywien w drodze mandatu karnego to: 

- zły stan techniczny obiektów; 

- niewłaściwa higiena produkcji lub sprzedaży; 

- brak bieżącej czystości. 

Tabela 1. Ocena stanu sanitarnego obiektów produkcji i obrotu żywnością w latach 2018 - 

2020 

 

Lp. 

 

Grupa obiektów 

 

 

Ilość obiektów wg 

ewidencji 

Ilość obiektów 

skontrolowanych 
Ilość kontroli 

Ilość kontroli  

podczas których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Zakłady produkcji żywności 87 90 97 61 41 51 100 74 68 16 4 8 

2. Obiekty obrotu żywnością 682 662 688 225 174 192 439 364 322 62 43 41 

3. 
Zakłady żywienia 

zbiorowego otwarte 
349 343 358 139 112 116 229 182 175 67 44 41 

4. 
Zakłady żywienia 

zbiorowego zamknięte 
136 138 161 104 55 47 150 92 68 45 16 13 

5. 

Zakłady produkujące lub 

wprowadzające do obrotu 

opakowania przeznaczone 

do kontraktu z żywnością 

42 44 45 10 10 5 13 12 11 0 0 2 

6. 

Obiekty produkcji, 

konfekcjonowania i obrotu 

kosmetykami 

19 19 19 4 8 3 4 10 6 2 0 2 

ogółem 1315 1296 1368 543 400 414 935 734 650 192 107 107 

 

Wykres 1.  Stan sanitarny nadzorowanych grup obiektów wyrażony w ilości kontroli 

kwestionujących stan  sanitarno-higieniczny w stosunku do kontroli przeprowadzonych               

w latach 2018-2020. 
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3.3.Współpraca z innymi jednostkami nadzoru i kontroli oraz władzami 

administracyjnymi.  

W związku ze sprawowaniem urzędowej kontroli żywności podejmowano współpracę           

z Inspekcją Weterynaryjną, Komendą Miejską Policji, Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp., 

Urzędem Miasta Kostrzyna nad Odrą, Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, 

Państwową Inspekcją Handlową, Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Inspektoratem Ochrony Środowiska.      

W związku z kolejnymi ogniskami i przypadkami ASF w Polsce w 2020 r. i realnym 

zagrożeniem wystąpienia tej choroby w stadach świń i dzików w powiecie gorzowskim 

wzmożono nadzór w porozumieniu z Inspekcją Weterynaryjną nad sprzedażą mięsa                 

w zakresie źródeł ich pochodzenia. W powyższym zakresie przeprowadzano kontrole na 

targowisku przy ul. Targowej w Gorzowie Wlkp. 

3.4. Podsumowanie 

➢ Interweniowano 78 razy na sygnały klientów dotyczące nieprawidłowości w obiektach 

żywnościowo-żywieniowych (2019r. - 92, 2018r. - 92). 

W 14 przypadkach kontrole potwierdziły zasadność interwencji.  

➢ Skierowano 1 powiadomienie informacyjne do systemu RASFF. 

➢ Monitorowano wycofanie z obrotu 55 produktów niebezpiecznych zgłoszonych w Systemie 

Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach 

Żywienia Zwierząt (system RASFF). 

➢ W związku z naruszeniem stanu sanitarno-higienicznego wydano 22 decyzje 

administracyjne. 

➢ Nałożono 69 mandatów karnych, na łączną kwotę 13050 zł.  

➢ Skierowano 3 wnioski o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za prowadzenie działalności         

w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą lub bez decyzji zatwierdzającej oraz za 

nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych (2019 r. - 6, 

2018 r. -11). 
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4. Warunki higieniczno-sanitarne środowiska pracy   

4.1. Działalność kontrolno-represyjna 

Sekcja Higieny Pracy wykonuje zadania w zakresie: 

1) nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, w tym przestrzegania przepisów 

dotyczących czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, substancji i mieszanin 

chemicznych, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym; 

2) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zgłaszanych podejrzeń chorób 

zawodowych w celu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gorzowie Wlkp. decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej 

stwierdzenia; 

3) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu                        

i stosowania w działalności zawodowej prekursorów narkotyków kategorii 2 i kategorii 3, 

substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych i detergentów;  

4) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i 

wprowadzania do obrotu środków zastępczych wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W 2020 r. nadzorem sanitarnym objęto 328 zakładów znajdujących się na terenie miasta 

Gorzowa Wlkp. zatrudniających 23570 pracowników. W ramach prowadzonego nadzoru 

bieżącego przeprowadzono 35 kontroli w 31 zakładach zatrudniających 3301 pracowników, 

w tym między innymi:  

➢ 1 kontrolę w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu substancji chemicznych 

i ich mieszanin,  

➢ 2 kontrole w ramach nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3, 

➢ 7 kontroli dotyczących nadzoru nad warunkami pracy w narażeniu na czynniki 

biologiczne,  

➢ 2 kontrole w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 

pracy.   

W ramach realizacji nadzoru zapobiegawczego uczestniczono w 3 odbiorach obiektów 

zgłoszonych do użytkowania (2 - rozbudowa, 1 – nowopowstały). 
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niewłaściwy stan sanitarno - higieniczny pomieszczeń pracy oraz
pomieszczeń higieniczno - sanitarnych - 1

przekroczenie norm higienicznych stężenia czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy - 1

brak aktualnych wyników pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy - 3

nieprawidłowości w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego - 2

Tabela.1. Działania kontrolno-represyjne w latach 2018-2020. 

Działania kontrolno -represyjne 2018 2019 2020 

Liczba skontrolowanych zakładów  pracy 147 148 34 

Liczba zatrudnionych pracowników w skontrolowanych zakładach 14 631 10274 3301 

Liczba kontroli w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 160 168 35 

Liczba kontroli w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 19 19 3 

Liczba wydanych decyzji 22 21 15 

Mandaty, wnioski o ukaranie 0 0 0 

Liczba wydanych postanowień 0 0 0 

 

W ramach bieżącego nadzoru nad warunkami pracy wydano 15 decyzji 

administracyjnych (2018r.- 22, 2019-21), w tym: 7 decyzji nakładających na pracodawców 

obowiązki usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i 8 decyzji 

zmieniających terminy wykonania obowiązków nałożonych wcześniejszymi decyzjami. 

Liczbę i rodzaj nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli stanu sanitarno-

higienicznego w zakładach pracy przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1. Liczba stwierdzonych w 2020 r. nieprawidłowości/liczba wydanych nakazów 

nakładających na pracodawców obowiązki ich usunięcia. 
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4.2. Narażenie pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy 

W 2020 r. przeprowadzono kontrole w 7 zakładach, w których na podstawie 

przedstawionych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

stwierdzono przekroczenie norm higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia                   

w środowisku pracy, tj. najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN – dla hałasu)                       

i najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS – dla pyłów). W skontrolowanych zakładach           

w narażeniu na ponadnormatywny hałas pracowało 341 osób, w przekroczeniach normy 

higienicznej stężenia pyłów drewna pracowało 5 osób. W 2020 r. stwierdzono wykonanie 

decyzji z 2019 r. nakładającej obowiązek obniżenia stężenia substancji chemicznych na 

stanowisku pracy, tym samym w 2020 r. nie odnotowano przekroczeń stężenia norm 

higienicznych substancji chemicznych na stanowiskach pracy. 

 

Wykres 1. Liczba narażonych pracowników na czynniki szkodliwe w latach 2018-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podobnie, jak w poprzednich latach głównym czynnikiem szkodliwym występującym            

w środowisku pracy w natężeniach przekraczających normy higieniczne jest hałas (>85 dB). 

Narażeni na hałas są głównie pracownicy na stanowiskach produkcji wyrobów z tworzyw 

sztucznych lub gotowych wyrobów metalowych. Są to przypadki, kiedy ponadnormatywny 

hałas jest emitowany przez urządzenia i maszyny niezbędne w procesie technologicznym.  

Gdy wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas nie jest 

możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawcy, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 

mechaniczne (Dz.U. z 2005r. nr 157 poz. 1318), powinni wprowadzić w życie programy 
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działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas oraz 

zapewnić dla pracowników środki ochrony indywidualnej słuchu dobrane do widma hałasu. 

Istotnym elementem profilaktyki jest również monitorowanie przez lekarzy medycyny pracy 

stanu zdrowia, w tym narządu słuchu pracowników. 

Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne wynikało głównie                 

z powodu wykonywania pracy w kontakcie z promieniowaniem jonizującym w podmiotach 

leczniczych i używania w laboratoriach odczynników chemicznych. 

4.3. Choroby zawodowe 

Zgodnie z art. 235¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy za chorobę 

zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku 

oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, 

że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących 

w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem 

zawodowym”. 

W roku 2020 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło 8 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych dotyczących pracowników zatrudnionych 

w zakładach pracy znajdujących się na terenie Gorzowa Wlkp. Prowadzono 22 

postępowania, z czego 2 dotyczyły spraw wszczętych w 2018 r. oraz 12 w 2019 r. Wydano 7 

decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz 10 decyzji o stwierdzeniu 

choroby zawodowej.  

W 2020 r. na podstawie prawomocnych decyzji stwierdzono 10 przypadków chorób 

zawodowych. 

Wykres 1. Liczba  stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w latach 2018-2020. 

 

 

W 2020 r. wśród stwierdzanych chorób zawodowych dominują przewlekłe choroby 

układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy oraz choroby narządu głosu. 
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Wykres 2. Choroby zawodowe stwierdzone w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Interwencje 

W 2020 r. rozpatrzono 1 interwencję, która okazała się niezasadna. Dotyczyła braku 

środków do mycia i dezynfekcji rąk. 

4.6. Podsumowanie 

W roku sprawozdawczym, jak i w latach 2018-2019 wśród stwierdzonych chorób 

zawodowych notuje się przewagę chorób związanych ze sposobem wykonywania pracy, 

ponadto stwierdzono 2 przypadki obustronnego trwałego ubytku słuchu spowodowanego 

narażeniem na ponadnormatywny hałas (ostatni przypadek tej choroby był stwierdzony             

w 2009 r.) 

4.7. Nadzór nad środkami zastępczymi 

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 

zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dziedzinie 

bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów dotyczących 

zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu organ wymierza karę 

pieniężną w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł w drodze decyzji, która podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej środek zastępczy to produkt zawierający 

substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych 

celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja 

psychoaktywna.  

Środki zastępcze mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy 

naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów 

kolekcjonerskich, nawozów do roślin, środków piorących, tabletek do zmywarek często 

z  umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. 
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W zależności od rodzaju nowego narkotyku może być on połykany, wciągany przez nos, 

wstrzykiwany lub inhalowany. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład 

chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak 

po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. 

Dystrybucja środków zastępczych prowadzona jest przez Internet oraz na zasadzie 

sprzedaży dilerskiej przez osoby fizyczne i zorganizowane grupy, nie ujawniono obiektów 

stacjonarnych wprowadzających do obrotu środki zastępcze. Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, nie będąc służbą wyposażoną w narzędzia do zwalczania handlu dilerskiego           

i e-handlu współpracuje w tej sprawie z organami ścigania.  

4.7.1. Dane statystyczne, postępowania administracyjne 

W 2020 r. na terenie nadzorowanym przez PPIS w Gorzowie Wlkp. nie ujawniono 

podmiotów wprowadzających do obrotu środki zastępcze działających w stacjonarnych 

punktach. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2016 r. Obecnie głównym kanałem 

dystrybucji środków zastępczych jest sprzedaż w sklepach  internetowych oraz bezpośrednia 

sprzedaż przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy. 

Działania PPIS w Gorzowie Wlkp. obejmowały:  

a) monitoring podejrzeń / zatruć środkami zastępczymi zgłaszanych przez placówki oraz 

powiadamianie LPWIS w Gorzowie Wlkp.,  

b) współpracę z podmiotami leczniczymi dokonującymi zgłoszenia podejrzeń/zatrucia 

środkami zastępczymi, 

c) współpracę z organami ścigania,  

d) prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie: 

- orzeczenia przepadku i zniszczenia zatrzymanych środków zastępczych, 

- nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, 

e) wprowadzanie i aktualizację danych w Systemie Monitorowania Informacji                       

o Dopalaczach (SMIOD oraz SMIOD2) - baza danych służąca organom Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej do monitorowania nadzoru nad środkami zastępczymi w skali 

kraju. 

W 2020 r. nie zgłoszono do tutejszego organu spraw związanych z zatrzymaniem osób 

posiadających środki zastępcze, celem przeprowadzenia w/w postępowań  na podstawie 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Prowadzone postępowania administracyjne dotyczyły 

spraw przekazanych w 2018 r. oraz w zakresie orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu 

Państwa i zniszczenia produktów zatrzymanych w sklepach stacjonarnych w 2010 r. 
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Tabela 1. Działania w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi w 2020 r. 

Liczba spraw przekazanych w 2020r. przez organy 

ścigania: 

 

Ogółem: 0 

 

• Policja i Prokuratura 

 

 

- 0 spraw 

Liczba wydanych decyzji dotyczących środków 

zastępczych: 

 

Ogółem: 11 

 

• decyzja wygaszająca w zakresie nakazu wycofania z 

obrotu środków zastępczych i zaprzestania prowadzenia 

działalności (art. 44c ust.1 i 3 ustawy o p.n.), 

• decyzja orzekająca przepadek na rzecz Skarbu Państwa 

i zniszczenie środków zastępczych (art. 44c ust.4 ustawy 

o p.n.) 

• decyzja nakładająca na osobę fizyczną karę pieniężną za 

wprowadzanie do obrotu środków zastępczych na kwotę 

100 000 zł. (art. 52a ustawy o p.n.) 

• decyzja umarzającą postępowanie w sprawie nałożenia 

na osobę fizyczną kary pieniężnej za wprowadzanie do 

obrotu środków zastępczych na kwotę 100 000 zł. 

- 1 decyzja 

 

 

 

- 8 decyzji 

 

 

- 1 decyzja 

 

 

 

- 1 decyzja 

Liczba wydanych kar pieniężnych 0 

Kwota nałożonych kar (w zł) 0 zł 

Kwota wyegzekwowanych kar 0 zł 

Ilość zabezpieczonych opakowań podczas kontroli 0 szt. 

Liczba obiektów oferujących w sprzedaży środki 

zastępcze 

0 

Liczba zabezpieczonych i pobranych próbek do badań 

laboratoryjnych 

0 

Liczba zgłoszonych podejrzeń/zatruć 13 

Liczba zgonów wywołanych podejrzeniem zażycia 

środków zastępczych 

0 

 

W 2020 r. prowadzono 11 postępowań w zakresie: 

• nałożenia kary pieniężnej – 1 postępowanie,  

• umorzenia postępowania w sprawie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej za 

wprowadzanie do obrotu środków zastępczych – 1 postępowanie 

• orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenia środków zastępczych – 

8 postępowań 

• wygaśnięcia decyzji wycofującej z obrotu produkty, co do których istnienie 

uzasadnione podejrzenie, że są środkami zastępczymi oraz zaprzestania działalności              

w sklepie w zakresie sprzedaży produktów wymienionych w zarządzeniu zabezpieczenia -1 

postępowanie. 

Wydano 11 decyzji administracyjnych:  

• 1 decyzję wygaszającą decyzje w zakresie nakazu wycofania z obrotu środków 

zastępczych i zaprzestania prowadzenia działalności (art. 44c ust.1 i 3 ustawy o p.n.), 

• 8 decyzji orzekających przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenie środków 

zastępczych (art. 44c ust.4 ustawy o p.n.) 
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• 1 decyzję nakładającą na osobę fizyczną karę pieniężną za wprowadzanie do obrotu 

środków zastępczych na kwotę 100 000 zł. Jedna ze stron odwołała się od otrzymanej 

decyzji (art. 52a ustawy o p.n.) 

•  1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie nałożenia na osobę fizyczną kary 

pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych na kwotę 100 000 zł. 

4.7.2. Zgłoszenia podejrzeń / zatruć środkami zastępczymi 

W 2020 r. do tutejszego organu wpłynęło 13 zgłoszeń przypadków podejrzeń/zatruć 

środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, z tego 7 przypadków        

w styczniu i lutym. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły miasta Gorzowa Wlkp. i dotyczyły 

wyłącznie mężczyzn oraz jednego 16 letniego chłopca. 

4.7.3. Działalność profilaktyczna (promocja zdrowia) 

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii realizowane było również przez działalność profilaktyczną. Prowadzono szereg 

działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup 

docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń 

wynikających z używania tzw. „dopalaczy”. Udział w przeprowadzonych działaniach 

edukacyjnych wzięło ok. 1200 osób. Działania prowadzone były w ramach realizacji 

programów edukacyjnych wynikających z własnych zadań, jak również w ramach współpracy           

z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp., dyrektorami i pedagogami szkół oraz 

organizatorami wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, w tym m.in. Centrum Sportowo – 

Rehabilitacyjnym „Słowianka”,  „Warta  Gorzów Wlkp.’’, „Klub Szachowy „Stilon Gorzów”, 

Muzeum Lubuskie. 

Przeprowadzono następujące działania: 

1) Zorganizowano 28 zajęć edukacyjnych (prelekcji) dla 427 dzieci i młodzieży szkolnej, 

których elementem była edukacja w zakresie zdrowotnych skutków wynikających            

z zażywania substancji psychoaktywnych. Dodatkowo prowadzono dystrybucję 

materiałów edukacyjnych wśród uczestników spotkań i przeprowadzono: 

2) W ramach Kampanii „Bezpieczne i Zdrowe wakacje” podczas prowadzonych narad             

w placówkach organizujących wypoczynek letni i zimowy dystrybuowano ulotki 

poruszające temat „dopalaczy”, 

3) Przeprowadzono 2 PATROLE ZDROWIA wśród 180 osób , których adresatami była 

społeczność lokalna. Głównym celem w/w akcji było edukowanie pracowników oraz 

właściciela sklepu spożywczo – monopolowego w aspekcie konsekwencji prawnych           

i moralnych  wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim Odwiedzając 

sklep spożywczo – monopolowy  zwracano również uwagę na to, czy na terenie danego 

zakładu widnieją w widocznym miejscu znaki zakazu palenia, sprzedaży alkoholu 

nieletnim, nietrzeźwym. Dodatkowo prowadzono dystrybucję tematycznych  materiałów 

edukacyjnych zawierających podstawowe informacje dotyczące szkodliwości 

zdrowotnych wynikających z zażywania środków odurzających nieznanego pochodzenia 

tzw. „dopalaczy”. 

4) Na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook PSSE w Gorzowie Wlkp. 

zamieszczono 14 artykułów na temat środków zastępczych. 
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4.7.4. Podsumowanie 

➢ Skutki używania środków zastępczych i substancji psychoaktywnych stanowią szereg 

problemów dla zdrowia publicznego, dlatego podejmowane są działania kontrolne          

w przypadku jakichkolwiek podejrzeń związanych z wprowadzaniem ich do obrotu oraz 

prowadzana jest działalność edukacyjna w tym zakresie.    

➢ Podejmowana jest współpraca w zakresie zwalczania handlu dilerskiego i e-handlu  

środkami zastępczymi z organami ścigania. 

5. Warunki sanitarne w placówkach wychowania i nauczania  

5.1. Działalność kontrolo-represyjna   

 W roku 2020 pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 141 publicznych oraz 

niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, tj. 22 żłobki i kluby 

dziecięce, 39 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 21 szkół 

podstawowych,1 szkoła specjalna, 4 licea, 3 szkoły policealne, 3 technika, 15 zespołów 

szkół, 1 centrum szkolenia zawodowego, 3 szkoły wyższe, 2 domy studenckie, 2 bursy           

i internaty, 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, 14 placówek wsparcia dziennego,          

4 placówki wychowania pozaszkolnego, 2 placówki z pobytem dziennym. 

Wykres 1. Placówki oświatowo-wychowawcze na terenie Gorzowa Wlkp. będące pod 

nadzorem sanitarnym w 2020 r.  

 

 

W 2020 r. uruchomiły swoją działalność 3 nowe placówki niepubliczne sprawujące opiekę 

nad dziećmi do lat 3, tj. Żłobek przy ul. Kobylogórskiej 94 - 95, Żłobek przy ul. Korfantego 9a 

oraz Żłobek „Kraina Kubusia Puchatka” przy ul. Warszawskiej 161. 
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Na terenie miasta funkcjonowały łącznie 22 placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do 

lat 3, w tym: 

18 niepublicznych: 

− 12 żłobków, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia 

życia do lat 3, 

− 6 klubów dziecięcych, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi od ukończenia 1 

roku życia do lat 3, 

4 publiczne (żłobki miejskie). 

Wykres 2. Liczba placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3 funkcjonujących na terenie 

Gorzowa Wlkp. w 2020 r. 

 

 W 2020 r. przeprowadzono 79 kontroli stanu sanitarno-higienicznego placówek 

oświatowych oraz wydano 16 decyzji administracyjnych, w tym 3 nakładające nowe 

obowiązki dotyczące poprawy stanu sanitarno-higienicznego, 9 decyzji zmieniających termin 

ich wykonania oraz 4 potwierdzające spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych.  

W 3 placówkach zakwestionowano stan sanitarno – techniczny co skutkowało wydaniem 

decyzji administracyjnych (2018r. – 26, 2019r. – 17), w zakresie : 

• pomieszczenia sanitarnego: Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp.; 

• pomieszczenia pobytu dzieci: Przedszkole Miejskie 11 w Gorzowie Wlkp.; 

• drogi przed głównym wejściem do budynku szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10w Gorzowie 

Wlkp. 

 Problem utrzymania właściwego stanu technicznego występuje nadal w placówkach 

publicznych. Bieżące i doraźne prace remontowe nie rozwiązują powyższego problemu. 

Natomiast wykonywanie kompleksowych modernizacji wynikających również z realizacji 

decyzji administracyjnych wymaga zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych. 

Ich brak powoduje, że terminy realizacji obowiązków na wniosek organu założycielskiego 

(Miasto Gorzów Wlkp.) są przedłużane, tym samym w placówkach stan sanitarno-higieniczny 

nie ulega poprawie.  

 W 2020r. wpłynęło 8 wniosków o prolongatę terminu. Po rozpatrzeniu wniosków: 

− zmieniono decyzjami (8) terminy wykonania obowiązków (w 2018r. – 13, 2019r. - 12), 
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Wykres 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych ogółem i decyzji zmieniających termin 

na terenie Miasta Gorzów Wlkp. w latach 2017-2020. 

 

 

Szczególnej uwagi wymaga aktualna sytuacja w Szkole Podstawowej nr 1 przy                  

ul. Dąbrowskiego 23 w Gorzowie Wlkp., w której istnieje pilna potrzeba wykonania szeregu 

prac remontowych, w tym między innymi związanych z wykonaniem obowiązków 

dotyczących poprawy warunków nauczania i pobytu dzieci oraz warunków pracy, nałożonych 

dwiema decyzjami w 2016r. oraz w 2018r., których realizacja została po raz kolejny 

przedłużona do sierpnia 2021r.  

W szkole tej na przestrzeni lat warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń nauczania        

i pracy stale ulegają pogorszeniu. Kontrole sanitarne w latach 2017-2018 wykazały 

uchybienia sanitarno-higieniczne w pomieszczeniach nauczania oraz w bloku żywienia, które 

częściowo zostały usunięte. 

W dniu 27 lutego 2018r. wydano decyzje administracyjne dotyczące usunięcia 

stwierdzonych uchybień. Pierwotny termin ich wykonania wyznaczony był do dnia 31 sierpnia 

2018 r., jednakże nie został dotrzymany. Organ założycielski szkoły (Miasto Gorzów Wlkp.) 

trzykrotnie zwrócił się o zmianę tego terminu. We wnioskach wskazywał na konieczność 

wykonania m.in. dokumentacji projektowej uwzględniającej między innymi Program Prac 

Konserwatorskich oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do 

wykonania planowanych prac remontowych. Ponadto poinformował o zakończeniu 

opracowywania dokumentacji oraz wyłonieniu wykonawcy do końca 2020 r.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. po uwzględnieniu ww. 

argumentów oraz biorąc pod uwagę złożoność sprawy zmienił terminy wykonania 

obowiązków ostatecznie do dnia 31.08.2021 r. 

W tabeli przestawiono pozostające do wykonania obowiązki poprawy stanu sanitarno- 

higienicznego w szkołach i przedszkolach. 

Tabela 1. Aktualne w 2020 r. zobowiązania poprawy stanu sanitarno- higienicznego nałożone 

w drodze decyzji administracyjnych. 
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Lp. 

 
Nazwa placówki 

Poprawa stanu sanitarno-

higienicznego, technicznego 

Data wydania pierwszej 

decyzji / ostatni nowy 

termin realizacji 

Liczba 

udzielo

nych 

prolon

gat 

1.  
Przedszkole Miejskie nr 33,  

ul. Walczaka 4 

- pomieszczenie sanitarne dzieci 

w sąsiedztwie sali nr 011 na I 

piętrze 

23.03.2020r./31.08.2021r. 

 
0 

2.  
Przedszkole Miejskie nr 33, 

ul. Walczaka 4, 

- 6 okien w sali zabaw nr 021 na 

parterze budynku placówki, 

- 6 okien w sali zabaw nr 011 na I 

piętrze 

05.03.2019r./31.08.2021r. 1 

3.  
Przedszkole Miejskie nr 11           

ul. Malczewskiego 2 

- podłoga w sali zabaw gr. IV na 

parterze 
15.07.2020r./31.08.2021r. 0 

4.  
Szkoła Podstawowa nr 10,  

ul. Towarowa 21 

- droga wewnętrzna od strony 

głównego wejścia od ul. 

Towarowej 

14.10.2020r./31.08.2021r. 0 

5.  
Szkoła Podstawowa nr 10,  

ul. Towarowa 21, 

- sufit w części narożnej w ciągu 

komunikacyjnym na II piętrze 

szkoły przy ul. Fabrycznej 26., 

-ściany oraz część sufitu na 

tablicą w gabinecie lekcyjnym nr 

302 na II piętrze w budynku przy 

ul. Fabrycznej 26 

21.03.2018r./31.08.2021r. 4 

6.  
Szkoła Podstawowa nr 20,  

ul. Szarych Szeregów 7, 

- podłoga w ciągu 

komunikacyjnym w segmencie C 

na II piętrze 

05.03.2019r./31.08.2021r. 1 

7.  
Szkoła Podstawowa nr 9,  

ul. Nowa 7, 

ściany i sufit w ciągu 

komunikacyjnym na II piętrze 
11.01.2019r./31.08.2021r. 2 

8.  
Przedszkole Miejskie nr 18,            

ul. Łużycka 8 

podłoga w sali zabaw nr 5 na  I 

piętrze 
09.07.2019r./31.08.2021r 1 

9.  
Przedszkole Miejskie nr 21,  

ul. Dunikowskiego 5a, 

pomieszczenie sanitarne w 

sąsiedztwie sali zabaw nr 9 na 

parterze 

24.06.2019r./31.08.2021r. 1 

10.  
Szkoła Podstawowa 1,  

ul. Dąbrowskiego 23, 

- 8 okien w salach dydaktycznych 

nr 22 i 27 (po 4 w każdym 

gabinecie) na II piętrze budynku 

szkoły; 

30.06.2016r./31.08.2021r. 4 

11.  
Szkoła Podstawowa 1,  

ul. Dąbrowskiego 23, 

-podłogę w gabinecie lekcyjnym nr 

27 na II piętrze budynku szkoły; 

-ściany i sufit oraz podłogę i 

stolarkę okienną (4 okna 

skrzyniowe) w gabinecie 

lekcyjnym nr 25 na II piętrze 

budynku szkoły; 

- ściany i sufit oraz podłogę i 

stolarkę okienną (3 okna 

skrzyniowe) w gabinecie 

27.02.2018r./31.08.2021r. 3 
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lekcyjnym nr 15 na I piętrze 

budynku szkoły; 

- zapewnić właściwe oświetlenie w 

sali gimnastycznej znajdującej się 

w nowej części budynku szkoły; 

 

5.2. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania. 

Poprawę stanu sanitarnego uzyskano w 7 obiektach po wykonaniu obowiązków 

wynikających z decyzji administracyjnych tj.: w przedszkolach miejskich nr 23, 11, 32, 

szkołach podstawowych nr 6, 9, 10 oraz Żłobku Miejskim nr 1. 

W Przedszkolu Miejskim nr 23 obowiązek dotyczący wyremontowania tarasu, 

zrealizowano poprzez jego likwidację, a  wykonanie bezpośrednich wyjść na teren placu 

zabaw z  4 sal zabaw dzieci, w Przedszkolu Miejskim 11 dokonano remontu podłóg w sali 

zabaw dzieci grupy VI, w Przedszkolu Miejskim nr 32 wyremontowano pomieszczenie 

sanitarne przyległe do sali zabaw grupy V na I piętrze, w Żłobku Miejskim nr 1 wymieniono 

pokrycie dachowe na budynku placówki wraz z orynnowaniem, w Szkole Podstawowej nr 9 

zrealizowano obowiązek dotyczący remontu schodów od strony głównego wejścia do 

budynku szkoły od ul. Nowej, w Szkole Podstawowej nr 10 przeprowadzono remont podłogi 

w salce do zajęć ruchowych, poprzez wymianę paneli podłogowych na nawierzchnię typy 

PCV, w Szkole Podstawowej nr 6 w 5 gabinetach lekcyjnych wymieniono linoleum na nowe 

na całej powierzchni. 

5.2.1.Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami 

Przedmiotem kontroli była również ocena warunków realizacji profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad uczniami. Skontrolowano 4 szkoły, z czego wszystkie posiadały szkolny 

gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pielęgniarka dostępna 

jest dla uczniów średnio dwa razy w tygodniu przez 3-4 godziny. 

5.3. Ocena w zakresie higieny procesu nauczania  

5.3.1. Warunki ergonomiczne stanowiska pracy 

Jednym z istotnych elementów higieny procesów nauczania jest właściwy dobór mebli 

edukacyjnych do wymogów ergonomii oraz spełnienia wymagań dobrej ich jakości                    

i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania. 

W 2020r. przeprowadzono kontrole pod kątem przestrzegania przepisów określających 

wymogi w stosunku do mebli oraz sprzętu sportowego używanego w szkołach                            

i przedszkolach. Wymagania te precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.). W myśl § 9 

ust. 3 ww. rozporządzenia, szkoły i placówki mają obowiązek nabywania wyposażenia 

posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty potwierdzające, że wyrób jest dobrej 

jakości i zapewnia bezpieczeństwo jego użytkowania. Wśród wyrobów, które są objęte tym 

wymogiem znajdują się m.in.: meble szkolne i przedszkolne (krzesła, ławki, stoliki, biurka), 

urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych, boisk sportowych. 
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Przedmiotem kontroli przeprowadzonych w 20 placówkach (16 przedszkolach, 4 szkołach 

podstawowych) było zebranie danych dotyczących wyposażenia w meble posiadające 

certyfikaty.  

Tabela 2. Klasyfikacja według ilości posiadanych certyfikatów: 

Klasyfikacja wg ilości posiadanych certyfikatów 

Liczba placówek posiadających 

certyfikaty 

szkoły przedszkola 

100% mebli posiadających certyfikaty, 1 16 

powyżej 50% mebli posiadających certyfikaty, 3 0 

do 50% mebli posiadających certyfikaty, 0 0 

do 25% mebli posiadających certyfikaty, 0 0 

meble bez certyfikatów. 0 0 

 Na przełomie ostatnich trzech lat sytuacja w zakresie dostosowania mebli 

edukacyjnych do wymagań ergonomii w placówkach przedszkolnych i szkołach 

podstawowych uległa znaczącej poprawie.  

Wykres 4. Odsetek placówek posiadających meble z certyfikatami. 

 

 

 

 

 

 Ponadto przedmiotem kontroli w 2020r. w szkołach podstawowych oraz publicznych                                 

i niepublicznych przedszkolach była ocena realizacji obowiązku dostosowania mebli 

szkolnych do wymiarów uczniów (zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007- Krzesła i stoły dla 

instytucji edukacyjnych - Część 1: Wymiary funkcjonalne).Pomiary wzrostu, ocenę 

zestawienia mebli (właściwy rozmiar krzesła i stołu)oraz dostosowanie ich do wzrostu dzieci 

przeprowadzono w 7 przedszkolach. Badaniem zostało objętych 426 dzieci z 21 oddziałów. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

5.3.2. Organizacja pracy uczniów pod kątem tworzenia rozkładów zajęć  

Ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych pod kątem równomiernego obciążenia uczniów 

zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowania zajęć w każdym dniu,              

z uwzględnieniem psychofizycznych możliwości uczniów do wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia przeprowadzono w 4 szkołach podstawowych w 13 oddziałach. Nie odnotowano 

nieprawidłowości w tym zakresie, podobnie jak w latach 2017-2019. 

 

 

 

15%

85%

powyżej 50% z certyfikatami

100% z certyfikatami
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5.4.Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. 

Dożywianie uczniów oceniono na podstawie przeprowadzonych kontroli w 4 szkołach 

podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi,  

2. Szkoła Podstawowa nr 9, 

3. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, 

4. Szkoła Podstawowa nr 1. 

 W szkole Podstawowej nr 1 dożywianie prowadzone było w formie cateringu, 

pozostałe ww. szkoły posiadały własny blok żywienia (kuchnia z zapleczem). Dożywianie 

uczniów organizowane było w formie obiadów jednodaniowych. Uczniowie spożywali posiłki 

w stołówkach szkolnych, w których były zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki. Na 

podstawie przeprowadzonych 4 kontroli w szkołach podstawowych w 2020r. stwierdzono,         

iż z dożywiania skorzystało w nich łącznie 479 uczniów spośród 2697 pobierających naukę tj. 

18%. Posiłki obiadowe dofinansowano dla 4 uczniów. 

W 4 skontrolowanych szkołach podstawowych realizowane były programy: „Szklanka 

mleka” i „Owoce w szkole”. Z programu „Szklanka mleka” skorzystało w nich 1479 uczniów, 

natomiast  w programie „Owoce w szkole” wzięło udział 1479 uczniów. Powyższe wykazuje, 

że oba programy cieszą się podobnym zainteresowaniem.  

5.5. Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W ramach nadzoru nad miejscami wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono 17 

kontroli miejsc wypoczynku zimowego i 15 kontroli miejsc wypoczynku letniego. W miejscach 

tych wypoczywało łącznie 608 dzieci i młodzieży (zima - 362, lato – 246), którym zapewniono 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Podczas kontroli nie stwierdzono zaniedbań 

sanitarno-higienicznych, nie nałożono mandatów, nie wydano decyzji. Nadzór nad 

placówkami wypoczynku prowadzony był we współpracy z funkcjonariuszami Komendy 

Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

5.6. Interwencje 

W roku 2020 rozpatrzono 8 interwencji: 

• 2 interwencje dotyczyły braku środków do higieny osobistej w pomieszczeniach 

sanitarnych (interwencje bezzasadne),  

• 2 interwencje dotyczyły nieprzestrzegania reżimu sanitarnego na terenie placówek, 

(interwencje bezzasadne), 

• 3 interwencje dotyczyły nieprzestrzegania wytycznych obowiązujących na terenie 

placówek (interwencje bezzasadne), 

• 1 interwencja dotyczyła braku zastosowania odpowiednich środków 

zapobiegawczych w trakcie roku szkolnego 2020/2021(interwencja bezzasadna). 

5.7. Działania podjęte w ramach promocji zdrowia. 

 W ramach kampanii bezpieczne i zdrowe wakacje letnie oraz ferie zimowe nawiązano 

współpracę z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Komendą Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W trakcie kampanii prowadzono edukację dzieci                  
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i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki 

uzależnień, skutków używania dopalaczy oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.  

5.9. Podsumowanie 

➢ Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych placówek nauczania i wychowania                   

w większości oceniono jako dostateczny.  

➢ Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach wymaga 

przeprowadzania na bieżąco prac remontowych, a w niektórych przypadkach znacznych 

przedsięwzięć modernizacyjnych (np. w Szkole Podstawowej nr 1). 

➢ W porównaniu do okresu poprzedniego w latach 2017-2020 stwierdzono zdecydowanie 

większy zakres wykonywanych prac remontowych wynikających z nałożonych decyzjami 

obowiązków dotyczących poprawy stanu sanitarno-higienicznego.  

➢ Ocena warunków pracy ucznia: Nie stwierdzono nieprawidłowości w dostosowaniu 

wymogów ergonomicznych mebli do wzrostu dzieci. 

6. Działalność w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 

Zadania wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego posiadają 

charakter profilaktyczny, mający na celu ochronę zdrowia ludzi przebywających zarówno             

w obszarze, jak i w sąsiedztwie planowanych przedsięwzięć. Działania te polegają na kontroli 

przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesach planowania, 

projektowania i realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. 

Realizując ustawowe obowiązki i zadania w zakresie zdrowia publicznego zwracano 

uwagę na rozwiązania mające na celu m.in. ochronę ludzi oraz innych elementów 

środowiska przed ewentualnym niekorzystnym wpływem planowanych zamierzeń na 

poszczególnych etapach inwestycyjnych, tj. począwszy od planowania przestrzennego, 

poprzez projektowanie, budowę, aż do rozpoczęcia funkcjonowania inwestycji. Szczególną 

uwagę w tym zakresie poświęcano lokalizacji planowanych inwestycji, rozwiązaniom 

technicznym i organizacyjnym, zastosowaniu właściwych materiałów budowlanych                        

i instalacyjnych oraz zagwarantowanie właściwych warunków pracy i pobytu ludzi                                

w pomieszczeniach (właściwa funkcja pomieszczeń, odpowiednia wymiana powietrza                                                  

w pomieszczeniach, jakość wody przeznaczonej do spożycia, dostępność do odpowiednio 

wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 
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Tabela 1. Działalność w zakresie ZNS na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2018 – 

2020.  

 

 

W 2020 r. przeprowadzono na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ogółem 27 kontroli 

sanitarno-technicznych oraz wydano 29 opinii sanitarnych.  

W roku 2020 r. dominowały sprawy dotyczące wydania opinii w sprawie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W tym zakresie 

wydano 16 opinii. Z uwagi na lokalizację, skalę przedsięwzięcia oraz możliwe negatywne 

oddziaływania na zdrowie bądź życie ludzi w 1 przypadku stwierdzono potrzebę 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

L.p. TEMAT rok 2018 rok 2019 rok 2020 

1. 

Ilość wydanych opinii o projektach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego  oraz 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

2 4 3 

2. 
Ilość wydanych opinii przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 
2 1 1 

3. 
Ilość wydanych opinii w ramach procedury ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko 
1 2 0 

4. 

Ilość wydanych opinii sanitarnych dot. konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 

19 14 16 

5. Ilość uzgodnionych dokumentacji projektowych 4 7 2 

6. 

Ilość opinii/decyzji dotyczących spełnienia wymagań 

sanitarnych w obiektach m.in. w obiektach 

użyteczności publicznej: żłobki, przedszkola, 

świetlice, niepubliczne szkoły dla dorosłych 

13 18 7 

7. 

Ilość wydanych decyzji dotyczących zastosowania 

rozwiązań innych niż określone w obowiązujących 

przepisach prawnych, w tym zakresie warunków 

technicznych 

0 1 0 

 Ilość wydanych opinii ogółem 41 47 29 

8. 
Ilość kontroli w związku z przekazaniem do 

użytkowania obiektów budowlanych 
53 35 17 

9. Ilość kontroli w obiektach użyteczności publicznej 12 17 10 

10. Inne kontrole i wizje lokalne 9 1 0 

 
Ilość przeprowadzonych kontroli (wizji lokalnych) 

ogółem 
74 53 27 
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Drugorzędne znaczenie miały sprawy dotyczące spełnienia wymagań sanitarnych              

w obiektach użyteczności publicznej, głownie dla niepublicznych szkół dla dorosłych. W tym 

zakresie wydano 7 opinii.  

W 2020 r. w stosunku do lat poprzednich, ilość wydanych opinii ogółem oraz 

przeprowadzanych kontroli w obiektach zmniejszyła się. Główny wpływ na zmniejszenie się 

działań w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2020 r. miała panująca 

pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.  

Podsumowanie: 

➢ Ilość przeprowadzonych kontroli oraz wydanych opinii uzależniona jest od liczby 

wpływających wniosków o wydanie opinii sanitarnych oraz zawiadomień o zakończeniu 

budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu;  

➢ W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w związku z oddawanymi do 

użytkowania inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie stwierdzono 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  

➢ Na podstawie przeprowadzonych kontroli obiektów w związku z ich przekazaniem do 

użytkowania stwierdza się, iż część nieprawidłowości wynika z wykonania obiektu 

niezgodnie z projektem budowlanym. Część inwestycji wykazuje natomiast niezgodności 

z przepisami prawa już na etapie projektowania, co skutkuje tym, że przedsięwzięcia 

wykonywane są zgodnie z projektem budowlanym, lecz niezgodnie z obowiązującymi             

w danym zakresie przepisami prawa.  

➢ Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność                                        

w obiektach/lokalach, dla których nie dokonano zmiany sposobu użytkowania, w związku 

ze zmianą ich funkcji, a co się z tym wiąże – zmianą m.in. warunków higieniczno-

sanitarnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów, przeznaczonych na 

działalność gastronomiczną. Należy mieć na uwadze, iż ten typ działalności, 

zlokalizowany w otoczeniu zabudowy mieszkalnej (kamienice, budynki wielorodzinne) 

może generować uciążliwości zapachowe i akustyczne dla okolicznych mieszkańców, 

czego następstwem są liczne skargi osób, których ten problem dotyczy bezpośrednio. 

Taka sytuacja powoduje także, że część obiektów budowlanych/lokali ze zmienioną              

w stosunku do pierwotnej – funkcją użytkową, niezgłoszoną do odpowiedniego organu 

architektoniczno-budowlanego, nie jest dostosowana do prowadzonej działalności i nie 

spełnia podstawowych przepisów wynikających z prawa budowlanego oraz przepisów 

bhp.  

7. Działalność w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 

zakresu działania organów Inspekcji Sanitarnej należy m. in. koordynacja i nadzór 

działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań 

zdrowotnych. Działania te realizowane były w 2019r. w oparciu o wytyczne Lubuskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., założenia 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz sytuację epidemiologiczną miasta 

Gorzowa Wlkp.  
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 W 2020r. zasadnicze kierunki działań pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej 

obejmowały: 

• kontynuację i wdrażanie programów profilaktyczno – edukacyjnych o zasięgu 

ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, 

• wspieranie realizatorów programów edukacyjnych poprzez: organizowanie szkoleń, 

udzielanie pomocy merytorycznej oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych, 

• współpracę z samorządami lokalnymi, instytucjami, 

• upowszechnianie realizowanej problematyki prozdrowotnej w lokalnych środkach 

masowego przekazu, 

• monitorowanie i ewaluację realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych. 

 W celu umacniania zdrowia mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. oraz kształtowania 

ich właściwych zachowań prozdrowotnych, zagadnienia problemowe dotyczyły: 

 profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowotnych następstw 

palenia tytoniu oraz zażywania środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, 

 profilaktyki nadwagi i otyłości poprzez promowanie zbilansowanej diety i aktywności 

fizycznej, 

 zapobiegania nowotworom, 

 profilaktyki chorób zakaźnych, 

 zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży. 

 Zadania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej były realizowane                  

i koordynowane na bazie 9 programów prozdrowotnych oraz 9 kampanii edukacyjnych. 

Organizowano i nadzorowano działalność oświatowo-zdrowotną w placówkach nauczania 

i wychowania, placówkach służby zdrowia, placówkach wypoczynkowych dzieci i 

młodzieży Współpracowano z instytucjami i organizacjami, środkami masowego przekazu. 

Ponadto: 

➢ udzielano porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego 

wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych  i biologicznych na zdrowie, 

➢ prowadzono narady i szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli 

organizacji społecznych i stowarzyszeń w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej             

i działań na rzecz promocji zdrowia, 

➢ prowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży. 

Działalnością oświatowo – zdrowotną objęto podmioty lecznicze oraz placówki nauczania                                   

i wychowania. W tym celu przeprowadzono 71 wizytacji, 56 narad, udzielono 153 porad 

metodycznych oraz 26 zajęć edukacyjnych (warsztaty, prelekcje, wykłady) dla 363 dzieci             

i młodzieży szkolnej. Edukacją bezpośrednią objęto społeczność lokalną liczącą ok. 1200 

osób (z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców bądź opiekunów). 

W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono 3 

„Patrole Zdrowia” skierowane do sprzedawców osiedlowych sklepów spożywczo-

monopolowych osiedli Staszica i Zawarcia  w Gorzowie Wlkp. oraz ich klientów. Ich głównym 

celem, poza edukowaniem pracowników oraz właścicieli sklepów spożywczo – 

monopolowych w aspekcie konsekwencji prawnych i moralnych wynikających ze sprzedaży 

alkoholu osobom niepełnoletnim, była dystrybucja materiałów edukacyjnych zawierających 

podstawowe informacje dotyczące szkodliwości zdrowotnych wynikających z zażywania 
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środków odurzających nieznanego pochodzenia tzw. „dopalaczy”. 

  W ramach lokalnych kampanii edukacyjnych podczas trwających wypoczynków letniego  

i zimowego  we współpracy z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. wśród uczestników 

wypoczynku letniego/ zimowego przeprowadzono 25 prelekcji, których elementem była 

edukacja w zakresie skutków zdrowotnych wynikających z zażywania substancji 

psychoaktywnych. Dystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne. 

Dodatkowo, na bieżąco opracowywano prezentacje multimedialne, opracowywano ulotki 

informacyjno – edukacyjne, dystrybuowano materiały edukacyjne, zamieszczano komunikaty 

na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook.  

Realizowano działania ponadprogramowe w formie zdalnej w zakresie m.in.: Światowego 

Dnia Zdrowia (7 kwietnia), Dni Walki z Rakiem, Miesiąca Profilaktyki Raka Piersi 

(październik), Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy (21-27 stycznia), 

Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja), Światowego Dnia Rzucenia Palenia (21 listopad), 

Dnia Lekkiego Tornistra (1 października), Europejskiego Tygodnia Szczepień 

Ochronnych  (24-30 kwietnia), Światowego Dnia Walki z Otyłością (24 października ), 

Światowego Dnia Walki z AIDS (1 grudnia) 

Realizowane w 2020 r. programy i kampanie edukacyjne przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 1. Przeprowadzone kampanie i programy profilaktyczno-edukacyjne w 2020r. 

Lp. INTERWENCJE PROGRAMOWE Lp. INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE 

1. Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 

Cel programu: Edukacja w zakresie trwałego 

kształtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez 

promocję zasad aktywnego stylu życia i 

zbilansowanej diety. 

Adresaci: uczniowie klas V – VI szkół 

podstawowych oraz klas I – III szkół 

gimnazjalnych. 

1. Lokalna Kampania Edukacyjna „Pierwszy 

dzwonek dla meningokoków” 

Cel kampanii: przekazanie informacji na temat 

konsekwencji podejmowania ryzykownych 

zachowań, unikania zakażeń oraz sposobu 

postępowania w sytuacjach gdy wystąpią 

pierwsze objawy choroby. 

Adresaci: społeczność lokalna ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

2. Krajowy Program Ograniczania 

Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu 

Cel programu: zmniejszenie rozmiaru 

inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży 

oraz podniesienie świadomości dorosłych 

palaczy na temat skutków zdrowotnych, 

wynikających z biernej ekspozycji na dym 

tytoniowy. 

Adresat: społeczność lokalna i uczniowie 

2. Lokalna Kampania Edukacyjna 

„STOP kleszczom” 

Cel kampanii: zmniejszenie liczby zachorowań 

na choroby przenoszone przez kleszcze na 

człowieka. 

Adresaci: szeroki ogół społeczeństwa 
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2.1 Antynikotynowy przedszkolny program 

edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” 

Cel programu: wzrost kompetencji rodziców 

w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją 

na dym tytoniowy oraz zwiększenie 

umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych 

pomieszczeniach, lub gdy dorośli palą przy 

nich tytoń. 

Adresat: dzieci 5 i 6 letnie oraz ich rodzice 

bądź opiekunowie 

3. Lokalna Kampania Edukacyjna „SOS dla 

skóry” 

Cel kampanii: podniesienie poziomu wiedzy 

dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a także 

kształtowanie postaw oraz zachowań  

w zakresie ochrony przed słońcem. 

Adresaci: młodzież szkolna, rodzice, 

właściciele solariów oraz społeczność lokalna. 

Działania edukacyjne zostały nasilone 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

(w tym uczestników wypoczynku letniego). 

2.2 Antynikotynowy Program Edukacji 

Zdrowotnej   „BIEG PO ZDROWIE” 

Cel programu: zwiększenie wiedzy  

i umiejętności uczniów na temat zdrowia  

w kontekście szkodliwości palenia 

papierosów. 

Adresat: uczniowie klas IV szkoły 

podstawowej 

4. Lokalna Kampania Edukacyjna 

-  „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” 

Cel kampanii : podniesienie poziomu wiedzy  

w zakresie kształtowania zdrowego stylu, 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

związanych z unikaniem zagrożeń w czasie 

wypoczynku. 

Adresaci: 

- organizatorzy, dzieci i młodzież korzystająca  

z wypoczynku zimowego. 

3. Krajowy Program Zwalczania Zakażeń HIV 

i Zapobiegania Zachorowaniom na AIDS 

Cel: ograniczenie rozprzestrzenienia się 

zakażeń HIV, szczególnie wśród młodych 

osób, jak również zachęcenie kobiet 

planujących macierzyństwo   i oczekujących 

dziecka do rozważenia wykonania testu  

w kierunku HIV. 

Adresat: społeczność lokalna, młodzież, 

osoby, aktywne seksualnie. 

5. Lokalna Kampania Edukacyjna 

- „ Bezpieczne i zdrowe wakacje” 

Cel kampanii :podniesienie poziomu wiedzy 

odbiorców w zakresie kształtowania zdrowego 

stylu życia, radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych związanych z unikaniem zagrożeń  

w czasie wypoczynku letniego 

Adresat:  organizatorzy, dzieci i młodzież 

korzystająca z wypoczynku letniego. 

4. Wojewódzki Program Profilaktyki 

Nowotworów 

Cel programu: upowszechnienie wiedzy na 

temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania 

nowotworów oraz zmniejszenia liczby 

zachorowań na nowotwory złośliwe raka 

piersi i raka szyjki macicy poprzez 

propagowanie profilaktyki pierwotnej. 

Adresat: starsi uczniowie, ich rodzice, 

społeczność lokalna 

6. Kampania edukacyjna „ Nie pozwól odlecieć 

swojemu szczęściu” 

Cel kampanii : zwiększenie wiedzy na temat 

skutków zdrowotnych używania substancji 

psychoaktywnych, a także ograniczenie ich 

stosowania. 

Adresat: społeczność, w tym uczniowie. 
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5. Profilaktyczny Program Przeciwdziałania 

Uzależnienia od Alkoholu, Tytoniu oraz 

innych Środków Psychoaktywnych „ARS, 

czyli jak dbać o miłość” 

Cel programu: pogłębienie wiedzy na temat 

konsekwencji używania substancji 

psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów 

czy narkotyków. 

Adresat:  starsi uczniowie, społeczność 

lokalna kobiety w wieku prokreacyjnym. 

7. Kampania edukacyjna „ Nie zawsze wędzone 

trzyma dłużej” 

Cel kampanii: zachęcenie społeczeństwo do 

nierozpoczynania palenia lub do zerwania z 

nałogiem. 

Adresat: społeczność w tym uczniowie. 

6. Wojewódzki Program Profilaktyki 

Wszawicy 

Cel programu: Zmniejszenie występowania 

wszawicy w środowisku szkolnym  

i przedszkolnym. 

Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczniowie, rodzice i opiekunowie, 

nauczyciele, organizatorzy wypoczynku 

letniego i zimowego dzieci, młodzieży. 

8. Kampania edukacyjna „STOP COVID, chroń 

swoje życie i zdrowie” 

Cel kampanii: uświadomienie społeczeństwu 

roli mycia rąk i noszenia maseczek  

w profilaktyce COVID-19, informowanie  

o aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania podczas epidemii  

i monitorowanie stosowania się określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku  

z wystąpieniem epidemii ( Dz.U. z 2020 r., poz. 

964 ze zm.) 

Adresat: ogół społeczeństwa 

7. Skąd się bierze żywność ekologiczna 

Cel programu: zwiększanie świadomości  

i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego 

oraz budowanie właściwych nawyków 

żywieniowych od najmłodszych lat. 

Adresat: dzieci uczęszczające do przedszkoli 

w wieku 5-6 lat. 

9. Kampania edukacyjna #SzczepimySię 

Cel kampanii: uświadomienie, informowanie i 

rozwianie wszelkich wątpliwości na temat 

szczepionki COVID-19. 

Adresat: ogół społeczeństwa 
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Wykres 1. Liczba placówek realizujących programy prozdrowotne w 2020 r.  

 

 

 

Placówki oświatowo-zdrowotne, które nie przystąpiły aktywnie do realizacji 

proponowanych programów prozdrowotnych głównie z powodu sytuacji epidemiologicznej 

COVID-19 w kraju przystąpią do kontynuacji ww. programów edukacyjnych w następnym 

roku szkolnym. 

Zauważalny jest fakt, iż świadomość społeczeństwa lokalnego w zakresie promocji 

zdrowia wzrasta w miarę prowadzonej profilaktyki i realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych. 
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Powiatowy Inspektorat  

Nadzoru Budowlanego 

dla miasta Gorzowa Wlkp. 

 

 

 

INFORMACJA 

POWIATOWEGO INSPEKTORA 

NADZORU BUDOWLNGO 

Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIASTA 

W OKRESIE 01.01.2020 – 31.12.2020 r. 

 

 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa miasta Gorzowa Wlkp. w odniesieniu do obiektów 

budowlanych: 

- zły stan techniczny, 

- klęski żywiołowe, 

- niekorzystne zdarzenia losowe w tym akty przemocy. 

 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wynikające z eksploatacji obiektów 

budowlanych są najczęściej pochodną ich nieprawidłowego stanu technicznego. 

Na nieprawidłowy stan techniczny obiektów stanowiących długotrwałe źródło 

zagrożenia niewątpliwie mogą się nałożyć zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych 

o naturze krótkotrwałej, najczęściej nieoczekiwane, o gwałtownym charakterze. 

Ryzyko wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wzrasta wtedy niewspółmiernie,             

w sytuacjach ekstremalnych doprowadzając do awarii lub wręcz katastrof budowlanych.        

W przypadku użytkowanych obiektów budowlanych, na podstawie wieloletnich doświadczeń    

i obserwacji można stwierdzić, iż nieprawidłowości techniczne w obiektach mają najczęściej 

swą genezę w uszkodzonych instalacjach odwodnieniowych, nieszczelnych pokryciach 

dachowych prowadzących do szybkiej destrukcji elementów wykończeniowych i nośnych 

obiektów. 

W związku z powyższym występują często zjawiska zawilgocenia podłoża gruntowego 

wokół obiektu prowadzące do dalszych, poważnych już uszkodzeń zasadniczych elementów 

nośnych jak fundamenty, ściany, stropy. 

Dodatkowym wyjątkowo niekorzystnym oddziaływaniem, a w dobie rozwoju transportu 

drogowego występującym praktycznie zawsze, jest wpływ obciążeń dynamicznych od 

pojazdów. Wymienione wyżej główne przykładowe przyczyny wpływające, przy 

niedostatecznej a nieraz praktycznie żadnej dbałości o obiekt budowlany, ewidentnie mają 

wpływ na stan techniczny, doprowadzając wcześniej czy później do stanu zagrożenia dla 

życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa mienia a także bezpieczeństwa miasta jako ogółu. 

Stan zagrożenia wynikający z powyższych przyczyn jest stanem permanentnym a dokładne 

przewidywanie wystąpienia awarii lub katastrofy jest dość trudne. 
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W określonych sytuacjach, związanych najczęściej ze stanem klęski żywiołowej, 

spowodowanym niekontrolowanymi zjawiskami atmosferycznymi jak intensywne opady 

śniegu lub deszczu, porywy wiatru, fale powodziowe, pojawiają się nowe, często decydujące 

źródła zagrożeń dla obiektów budowlanych. 

Jest udowodnione, iż w przypadku obiektów w dobrym stanie technicznym ryzyko 

wystąpienia awarii lub katastrofy jest znacznie mniejsze jak dla obiektów w złym stanie 

technicznym. Wiąże się to z faktem powstawania wyjątkowych, dodatkowych obciążeń 

obiektów, często nie przewidywalnych, związanych z występowaniem danego oddziaływania 

zewnętrznego jak wiatr, śnieg, woda. 

Obiekty w dobrym stanie technicznym mogą przenieść znacznie większe siły 

działające chwilowo od obciążeń przyjętych podczas projektowanie elementów 

konstrukcyjnych. 

Można pokusić się o stwierdzenie, iż także w tym przypadku działa efekt synergii, gdy 

nakładające się elementy pozytywne podnoszą niewspółmiernie odporność obiektu, zaś złe 

stany wręcz odwrotnie, nieproporcjonalnie zmniejszają jego trwałość w sytuacji powstania 

obciążeń wyjątkowych. 

Podobne potęgowanie stanu zagrożenia występuje również w sytuacji wystąpienia 

aktów przemocy bądź też wszelkiego typu uszkodzeń instalacji. 

Związane jest to z oddziaływaniem energii wybuchowej zarówno środków 

pirotechnicznych jak i gazów czy materiałów łatwopalnych. Obiekty budowlane wyjątkowo 

rzadko są projektowane na tego typu okoliczności i dlatego efekty powyższych zdarzeń mają 

najczęściej wymiar katastrofalny. 

Również i tutaj właściwy stan techniczny obiektu, a w szczególności jego instalacji 

może zdecydowanie rzutować na rozmiar strat czy wręcz ofiar. Dlatego nie bez powodu 

obowiązek kontroli instalacji wewnętrznych w większości budynkach w określonych 

przepisami odstępach czasowych jest nakazem ustawowym, a obowiązkiem nadzoru 

budowlanego jest skuteczna kontrola jego przestrzegania. 

 Czynności podjęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 

miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego miasta         

w 2020 r. 

Ilość przeprowadzonych kontroli budów, obiektów budowlanych i samowoli budowlanych 

Rok 2018 2019 2020 

Ilość [szt.] 144 107 102 

 

PINB dla miasta Gorzowa Wlkp. w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży w czasie wypoczynku letniego przeprowadza kontrole placów zabaw i boisk 

sportowych zlokalizowanych na terenach miejskich ogólnodostępnych, spółdzielczychi 

wspólnotowych. 

Ilość rozpatrzonych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego  

Rok 2018 2019 2020 

Ilość [szt.] 334 126 130 
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Obiekty przyjęte do użytkowania 

Rok 2018 2019 2020 

Pozwolenie na 

użytkowanie 
71 45 44 

Zgłoszenie 122 137 126 

RAZEM 193 182 170 

 

Ilość wydanych decyzji i postanowień 

Rok 2018 2019 2020 

Ilość [szt.] 140 70 136 

 

Ilość obiektów wielkopowierzchniowych podlegających rocznym kontrolom okresowych stanu 

technicznego dwa razy do roku 

Rok 2018 2019 2020 

Ilość [szt.] 116 123 125 

 

Obiekty wielkopowierzchniowe w ilości 125, podlegające obowiązkowi dokonywania 

kontroli okresowej dwa razy do roku na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

budowlane. 

 

Obiekty budowlane przeznaczone do rewitalizacji: 

• budynek przy ul. Nadbrzeżnej (w trakcie realizacji), 

• budynek przy ul. 30 Stycznia (w trakcie realizacji), 

• Spichlerz przy ul. Grobla, 

• budynek przy ul. Łokietka.  

 

   
 

              ul. Nadbrzeżna (w realizacji)                          ul. 30 Stycznia (w realizacji)                      
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                          ul. Łokietka                                                      ul. Grobla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

PINB dla m. Gorzowa Wlkp. – Adam MIGDALCZYK 
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 9 

Tel./fax.: (95)720-20-72 

e-mail: gorzowwlkp. piw@wet.zqora. pl 

 

 

 

 

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO NA TERENIE 

MIASTA GORZOWA I POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2020 R. 

 

 

 Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony 

zdrowia publicznego, zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.                

o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2018 poz. 1557)  

Na terenie powiatu gorzowskiego Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności 

przez: 

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 1a) badania 

kontrolne zakażeń zwierząt; 

2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,                      

w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt; 

3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 

4) przeprowadzanie: 

- kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu 

przepisów o 

  kontroli weterynaryjnej w handlu, 

- kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie 

określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

oraz w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności, 

5) sprawowanie nadzoru nad: 

a. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży 

bezpośredniej, 

b. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 

użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym 

przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 

użytku paszowego, 

c.  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 



116 

d.  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

e. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 

f. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 

g. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 

zwierząt, 

h. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie, 

6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich 

wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia 

zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia 

zwierząt.; 

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których 

mowa w przepisach Unii Europejskiej; 

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach 

od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od 

organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia 

zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym 

produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji 

dokierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.1)). 

 

STANY ZWIERZĄT w gminach powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp., na dzień 

31.12.2020 
 

Lp.  Bydło Świnie Owce Kozy Konie 

1. Miasto Gorzów Wlkp. 573 1750 0 0 41 

2. Powiat gorzowski 12661 6768 421 172 470 

Razem: 13234 8518 421 172 511 

 

Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt 

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, sprawowano w 2019 r. 

nadzór nad podmiotami prowadzącymi w różnym zakresie działalność związaną ze 

zwierzętami, jak ilustrują poniższe zestawienia 
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MIESIĄC 

(3.1.4.) liczba 

przeprowadzonych 

kontroli, 

udokumentowanych w 

postaci protokołów, 

raportów i list 

kontrolnych SPIWET 

(3.1.4.) liczba 

pobranych 

próbek do 

badań 

wykonywany

ch w ramach 

nadzoru 

urzędowego, 

w tym 

monitoringu, 

programów 

zwalczania 

chorób 

(3.1.4.) 

liczba 

wystawi

onych 

świadect

w 

zdrowia 

(3.1.4.) liczba 

przeprowadzonych 

szczepień oraz 

badań 

diagnostycznych 

zwierząt (TBC - 

gruźlica bydła, 

obserwacje w 

kierunku 

wścieklizny, itp.) 

(3.1.4.) liczba 

roztrzygnięć 

administracyjnych 

organów wydanych w 

wyniku podjetych 

czynności inspekcyjnych 

(decyzje, postanowienia), 

odpowiedzi na skargi, 

wnioski, zapytania, 

interwencje 
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NR KOLUMNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STYCZEŃ 131 6 0 1759 256 0 824 44  2 10 

LUTY 
85 

0 
3 

511 
205 

0 
395 9  0 16 

MARZEC 42 1 1 1060 194 0 854 15  1 14 

KWIECIEŃ 
16 

0 
0 

81 
146 

0 
8 16  7 2 

MAJ 34 0 4 235 202 0 405 21  5 4 

CZERWIEC 94 0 1 602 228 0 322 8 1 8 8 

LIPIEC 70 0 2 221 299 0 120 12  2 6 

SIERPIEŃ 32 0 0 74 160 0 38 7  4 3 

WRZESIEŃ 64 1 4 212 198 0 65 14  2 4 

PAŹDZIERNIK 
64 

0 
0 

103 
158 

0 
72 45  1 3 

LISTOPAD 
23 

0 
0 

99 
160 

0 
20 3  4 0 

GRUDZIEŃ 52 1 0 319 254 0 102 13  6 0 

Ʃ 
707 

8 
15 

5276 
2469 

0 
3225 207 1 42 70 

 

 Liczba wykonanych badań monitoringowych (kontrolnych) w kierunku poszczególnych 

jednostek chorobowych 
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Tabela 4 
Nazwa choroby Gatunek Liczba przebadanych stad Liczba przebadanych zwierząt 

Pryszczyca 
Bydło 20 20 

Świnie 0 0 

Choroba pęcherzykowa świń Świnie 15 20 

Klasyczny pomór świń 
Świnie 19 30 

Dziki X 122 

TSE (BSE/Scrapie) 

Bydło 82 174 

Owce 5 12 

Kozy 2 8 

Gruźlica bydła Bydło 101 3155 

Bruceloza bydła Bydło 97 1692 

Bruceloza kóz i owiec Owce i kozy 4 26 

Enzootyczna białaczka bydła Bydło 97 1692 

Wścieklizna lisów wolno żyjących Lisy x 19 

Choroba niebieskiego języka 

Bydło 12 54 

Owce 

Kozy 

2 

2 

2 

2 

IBR/IPV Bydło 8 28 

Gorączka Q 

Bydło 2 14 

Owce i kozy 3 14 

 

 Zbadano w kierunku białaczki, brucelozy i gruźlicy 1/5 stad bydła z terenu Miasta            

i powiatu gorzowskiego; 64 stad świń z terenu powiatu gorzowskiego i 5 stada świń z Miasta 

( pobrano z terenu Miasta Gorzów Wlkp. 58 szt. prób, z terenu powiatu gorzowskiego 276 

szt. prób) w kierunku choroby Aujeszky – wszystkie z wynikiem ujemnym; 86 padłe dziki        

w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w tym jeden z wynikiem dodatnim. 

 W 2020 r. na terytorium powiatu wystąpiły pierwszy przypadek ASF - choroba zakaźne 

zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania, w związku z czym zostały wprowadzone 

strefy ochronna i  z ograniczeniami na terenie gmin: Kostrzyn n/Odrą, Witnica, Lubiszyn          

i Bogdaniec. Gmina Deszczno została objęta strefą ochronna w związku z dodatnim 

przypadkiem dzika  w kierunku AFS na terenie powiatu międzyrzeckiego. W związku             

z powyższym Koła Łowieckie z terenów objętych obostrzeniami odnośnie prowadzenia 

odstrzałów dzików zostały wyposażone w chłodnie do przetrzymywania tusz dzików po 

odstrzale i uzyskania wyników w kierunku ASF. Powiatowy Lekarz Weterynarii zakupił                               

i przekazał dla kół łowieckich 12 chłodni. 



119 

 W 2020 r. Powiatowy lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. nadzoruje odstrzał 

sanitarny dzików na terenie powiatu na podstawie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego.        

W kierunku ASF zostało przebadanych w okresie XI i XII 2020 r. 169 sztuk dzików 

umieszczonych w chłodnia do przetrzymywania tusz dzików. Wyniki badań były ujemne. 

Tabela 5 

NAZWA CHOROBY LICZBA OGNISK 

LICZBA CHORYCH LUB 

ZAKAŻONYCH** ZWIERZĄT 

(w sztukach, jeżeli nie 

wskazano inaczej) 

GATUNEK 

 0 0 0 

    

Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 

Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli 

przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła Inspekcja 

Weterynaryjna przeprowadza każdego roku kontrole 3% siedzib stad bydła w skali kraju. 

Raport z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt z gatunku bydło 

przeprowadzonych w 2020r.  
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Tabela 8 

1 . Ogólne informacje o zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na 

terytorium  na początku okresu sprawozdawczego 

Bydło 504 (26 stad Miasto Gorzów Wlkp.) 

Świnie 85 (5 stad Miasto Gorzów Wlkp.) 

Owce 21 (0 stad Miasto Gorzów Wlkp.) 

Kozy 34 (0stad Miasto Gorzów Wlkp.) 

Konie 273 (34 stada Miasto Gorzów Wlkp.) 

Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad siedzib stad 

w okresie sprawozdawczym 

16 stad bydła 

3 stada kóz i owiec 

Łączna liczba zwierząt według stanu rejestracji na 

terytorium na początku okresu sprawozdawczego 

13 234 bydło 

421 – owce 

172 - kozy 

Łączna liczba zwierząt objętych kontrolą w okresie 

sprawozdawczym 

732 – bydło 

42  - owce, kozy 

 

2. Niezgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000. 

Siedziby stad, w których stwierdzono niezgodność 3 - bydło 

 

3. Sankcje nałożone zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 494/98 

Zwierzęta objęte 

sankcjami 

Siedziby stad objęte 

sankcjami 

Ograniczenia przewozu pojedynczych zwierząt 0 0 

Ograniczenia przewozu wszystkich zwierząt z danej 

siedziby stada 
0 0 

Zabicie zwierząt 0 0 

 

Raport z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt z gatunków owce 

i kozy przeprowadzonych w 2020 r.  

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. 

wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu 

kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz, Inspekcja 

Weterynaryjna przeprowadza kontrole 3% siedzib stad owiec i kóz oraz 5% pogłowia 

zwierząt z ww. gatunków każdego roku w skali kraju. 
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Tabela 9 

1 . Ogólne informacje o siedzibach stad, zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na 

terytorium na początku roku okresu sprawozdawczego 

953 

Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w roku 

okresu sprawozdawczego 

55 

Łączna liczba zwierząt zarejestrowanych na terytorium  

na początku roku okresu sprawozdawczego 

22 856 

Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w siedzibach 

stad w okresie sprawozdawczym 

5 036 

 

2. Stwierdzone niezgodności. 

Liczba siedzib stad, w których stwierdzono niezgodność 
0 

 

3. Nałożone kary 

Liczba siedzib stad, na które nałożono kary 0 

 

Bezpieczna żywność pochodzenia zwierzęcego  

Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, 

rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie lub transport to 

czynności składowe „produkcji", nad którymi ma nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole 

urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, że podmioty działające na rynku spożywczym 

stosują się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. 
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Ilościowe wykonanie czynności ramach nadzoru urzędowego zestawiono w poniższej tabeli: 

MIESIĄC 

(3.2.4.) liczba 

przeprowadzonyc

h kontroli i 

audytów, 

udokumentowany

ch w postaci 

protokołów i 

raportów 

(3.2.4.) liczba przeprowadzonych urzędowych badań 

zwierząt i mięsa (zgodnie z wierszem nr 1, kolumną 2 

RRW-6) 

(3.2.4.) liczba 

pobranych próbek do 

badań urzędowych 

wykonywanych w 

ramach nadzoru nad 

produktami 

pochodzenia 

zwierzęcego 
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NR 

KOLUMNY 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STYCZEŃ 3  2  5 0 0 0 0 0 0 

LUTY 0  0  8 7 2 1 0 0 1 

MARZEC 3  0  17 0 0 2 0 0 0 

KWIECIEŃ 0  0  15 0 0 0 0 2 0 

MAJ 0  0  18 13 1 2 0 2 0 

CZERWIEC 2  0  6 9 1 2 0 3 0 

LIPIEC 2  0  4 5 0 1 0 3 0 

SIERPIEŃ 0  0  6 15 0 0 0 2 0 

PAŹDZIERNI

K 

1  0  14 11 1 4 
0 

2 0 

LISTOPAD 1  0  18 2 1 0 0 3 0 

GRUDZIEŃ 2  0  22 5 1 2 0 0 0 

Ʃ 17  2 832756 136 70 8 16 0 21 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzór nad ubojem i badaniem mięsa w rzeźniach i zakładzie obróbki dziczyzny  
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Dział 1. Badanie zwierząt i mięsa 

Wyszczególnienie 
Zbadano zwierząt – w sztukach* 

(przed ubojowo) 

Zbadano mięso zwierząt w 

tuszach/tuszkach* 

(poubojowo) 

 1 2 

Ogółem 832756 933054 

Badanie mięsa na obecność włośni:  1028 

Świnie  111 

Dziki  917 

Razem 832756 931764 

Indyk rzeźny 832756 8311075 

Razem dzikie zw.  100689 

Jelenie  5697 

Daniele  2442 
Sarny  10101 

Dziki  8193 

Ptactwo łowne  74256 

 

Nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego  
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Rodzaj  obiektu 

 

Razem 313 25 45 12 

Zakłady 

zatwierdzone 
9 2 24 2 

Zakłady MLO 9 3 3 2 

Sprzedaż 

bezpośrednia 
196 9 9 4 

Produkcja mleka 

gospodarstwa 
34 1 1 0 

Rolniczy handel 

detaliczny 
17 1 1 1 

Pośrednicy w 

obrocie produktami 

pochodzenia 

zwierzęcego 

Transport 

produktów 

pochodzenia 

zwierzęcego 

32 3 3 0 

Żywność złożona 1 0 0 0 

Punkty Skupu 

dziczyzny 
15 14 4 3 
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 W tym zakresie wydano 3 decyzję administracyjną na podstawie rozporządzenia 

2017/625 art. 138 oraz dokonano 29 rozstrzygnięć na podstawie przepisów ustawy                     

o produktach pochodzenia zwierzęcego 

 W ramach eksportu produktów spożywczych PLW skontrolował wysyłki towarów 

opisane w poniższej tabeli: 

Symbol Państwo 

MIĘSO BIAŁE          

I PRODUKTY Z 

MIĘSA BIAŁEGO 

MLEKO                         

I PRODUKTY 

MLECZARSKIE 

OSŁONKI 

Liczba 

przesyłek 

Ilość w 

tonach 

Liczba 

przesyłek 

Ilość w 

tonach 

Liczba 

przesyłek 
Ilośc w tonach 

DZ Algieria 0 0 24 600,000 

t 

0 0 

SA Arabia Saudyjska 0 0 11 275,000 

t 

0 0 

BA Bośnia i Hercegowina 0 0 0 0 1 1,000 t 

BF Burkina Faso 0 0 12 300,000 

t 

0 0 

TD Czad 0 0 3 48,000 t 0 0 

EG Egipt 0 0 18 450,000 

t 

1 17,500 t 

PH Filipiny 0 0 24 600,000 

t 

0 0 

GA Gabon 0 0 1 25,000 t 0 0 

GM Gambia 0 0 6 150,000 

t 

0 0 

GN Gwinea 2,0 49,000 

t 

6 150,000 

t 

0 0 

HT Haiti 0 0 2 50,000 t 0 0 

IQ Irak 0 0 32 800,000 

t 

0 0 

JM Jamajka 0 0 4 92,000 t 0 0 

YE Jemen 0 0 6 150,000 

t 

0 0 

JO Jordania 0 0 12 288,000 

t 

0 0 

CM Kamerun 0 0 7 175,000 

t 

0 0 

QA Katar 0 0 7 175,000 

t 

0 0 

CG Kongo 0 0 13,000 325,000 

t 

0 0 

LB Liban 0 0 2,000 50,000 t 0 0 

LR Liberia 1,0 25,500 

t 

2,000 34,000 t 0 0 

LY Libia 0 0 6,000 150,000 

t 

0 0 

ML Mali 0 0 2,000 50,000 t 0 0 

MA Maroko 0 0 2,000 48,000 t 0 0 

MR Mauretania 0 0 29,000 725,000 

t 

0 0 

MZ Mozambik 0 0 2,000 50,000 t 0 0 

NE Niger 0 0 6,000 150,000 

t 

0 0 

NG Nigeria 0 0 17,000 425,000 

t 

0 0 

ZA Rep.Połud.Afryki 0 0 1,000 16,000 t 0 0 

CF Rep.Środkowoafryańska 0 0 1,000 25,000 t 0 0 

RW Rwanda 0 0 2,000 50,000 t 0 0 

SN Senegal 0 0 21,000 525,000 

t 

0 0 

TG Togo 0 0 1,000 25,000 t 0 0 

TR Turcja 0 0 28,000 700,000 

t 

0 0 

UA Ukraina 0 0 0 0 3,000 28,500 t 

CI Wyb.Kości Słoniowej 0 0 8,000 200,000 

t 

0 0 

ZM Zambia 0 0 1,000 25,000 t 0 0 

AE Zjedn.Emiraty Arabskie 0 0 2,000 50,000 t 0 0 

ogółem 2021 3,0 74,500 

t 

321 7 

951,000 

t 

5 47,000 t 

 



125 

Nadzór nad paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz 

weterynaryjnymi produktami leczniczymi  

liczba 

przeprowadzonych 

kontroli i audytów, 

udokumentowanyc

h w 

postaci protokołów 

i 

raportów 

liczba pobranych 

próbek do badań 

wykonywanych w 

ramach nadzoru 

nad produktami 

pochodzenia 

zwierzęcego i 

paszami oraz 

produktami 

leczniczymi 

weterynaryjnymi 

liczba 

wystawionych 

świadectw 

zdrowia 

liczba rozstrzygnięć 

administracyjnych organów 

wydanych w wyniku podjętych 

czynności inspekcyjnych (decyzje, 

postanowienia), odpowiedzi na 

skargi, 

wnioski, zapytania, interwencje 

liczba 

rozstrzy

gnięć 

administ

racyjnyc

h suma 

czynnoś

ci 

inspekc

yjnych 

Liczba 

decyzji 

Liczba 

zaświadczeń 

Liczba 

odpowied

zi na 

skargi, 

wnioski 

39 64 2 0 5 17 127 

 

Nadzór w sektorze utylizacyjnym 

liczba 

przeprowadzonych 

kontroli i audytów, 

udokumentowanych 

w 

postaci protokołów i 

raportów 

liczba 

wystawionych 

świadectw 

zdrowia 

 

 

liczba rozstrzygnięć administracyjnych organów 

wydanych w wyniku podjętych   czynności 

 
 

 

SUMA czynności 

inspekcyjnych 

 

Liczba 

decyzji 

Liczba 

zaświadczeń 
Liczba odpowiedzi na 

skargi 

138 0 5 0 116 159 

 

Podsumowanie 

 

Realizacja zadań na obszarze: powiat gorzowski i miasto Gorzów Wlkp. - zwalczanie 

chorób zakaźnych zwierząt, materiał biologiczny, transport i przestrzeganie praw 

zwierząt 

 

I. Monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz działania z tym związane. 

 

A. BIAŁACZKA BYDŁA 

Zrealizowano badania monitoringowe 1/5 stad bydła; co wynika z uzyskania statusu 

regionu urzędowo wolnego od białaczki bydlęcej. Wszystkie badania były ujemne. 

 

B. GRUŹLICA BYDŁA 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykl badań programu zwalczania gruźlicy bydlęcej, 

na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp.  

• Ogółem zbadano bydło w 1/5 stad w powiecie. Polska jako cały kraj jest uznana 

oficjalnie za wolną od gruźlicy bydła. 
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C. BRUCELOZA BYDŁA 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykl badań programu zwalczania brucelozy 

bydła, na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp., w którym nie 

stwierdzono żadnych wyników dodatnich. 

• Ogółem zbadano bydła w 1/5 stad w powiecie. Polska jako cały kraj jest uznana 

oficjalnie za wolną od brucelozy bydła. 

 

D. CHOROBA AUJESZKY 

• Kontynuowano monitoring występowania wirusa tej choroby we wszystkich stadach 

świń na obszarze nadzorowanym, uzyskując we wszystkich badaniach wyniki ujemne. 

• Utrzymano status regionu urzędowo wolnego od tej choroby (rozumianego jako łączny 

obszar powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i miasta Gorzów Wlkp. tj. 

minimum 2000 km2) 

E. INNE JEDNOSTKI CHOROBOWE URZĘDOWO ZWALCZANE I OBJĘTE RZĄDOWYM  

PROGRAMEM MONITORINGU: 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykle badań programów zwalczania n/w 

chorób, na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp.. Nie stwierdzono 

żadnych wyników dodatnich w przeprowadzonych badaniach. 

1. Pryszczyca - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 

2. BSE.- zbadano wszystkie sztuki bydła podlegające obowiązkowi badania mózgu, 

poddane ubojowi lub zgłoszone jako padłe - wszystkie wyniki ujemne. 

3. CSF u świń i dzików (klasyczny pomór świń) - wszystkie badania z wynikiem 

ujemnym. 

4. ASF u dzików (afrykański pomór świń) - badano wszystkie zgłoszone dziki z 

wypadków komunikacyjnych oraz dziki znalezione. Dzik znaleziony w Odrze w 

Kostrzynie nad odrą wykazywał wyniki dodatnie w kierunku ASF. Próby pobrane od 

pozostałych dzików były ujemne 

W związku z wystąpieniem ASF po stronie Niemiec na wysokości Kostrzyna nad Odrą 

Powiatowy lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. organizował przeszukiwania obwodu 

łowieckiego nr 51 w celu usunięcia ze środowiska dzików martwych lub ich szczątek 

oraz przeprowadzenie badań materiału pobranego od tych dzików. W trakcie 

przeszukiwań nie znaleziono dzików martwych lub ich szczątek. 

5. Choroba pęcherzykowa świń - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 

6. Bruceloza owiec i kóz - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 

7. Al (grypa ptaków) – monitoring w stadach utrzymujących drób dał wynik ujemny. 

8. Wścieklizna u zwierząt dziko żyjących - badania laboratoryjne zwłok zwierzęcych były 

wszystkie                z wynikami ujemnymi.  

9. Salmonella u drobiu – stwierdzone były przypadki występowania Salmonelli poza 

programowej tzn. innej niż Enterytidis i Typhimurium. 
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II. Nadzór nad zakładami drobiu 

Brak tego typu podmiotów 

 

IIL Nadzór nad transportem zwierząt 

Nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa weterynaryjnego w regionie. 

– przeprowadzono kontrolę 189 przesyłek z 240 030 sztukami drobiu wywożonego            

w handlu, 

Skontrolowano również 832 759 sztuk drobiu przewiezionego do uboju na terenie pow. 

gorzowskiego. 

Skontrolowano 95 960 sztuk drobiu przywiezionego do chowu na teren powiatu 

gorzowskiego oraz  1555 szt. świń. 

IV. Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych 

zwierząt lub produktów od tych zwierząt: 

Wykonano wszystkie planowane kontrole stwierdzając tylko drobne uchybienia 

usuwane na bieżąco. 

 

V. Targi, wystawy, pokazy i konkursy z udziałem zwierząt: nie stwierdzono łamania praw 

zwierząt. 

 

 Stwierdzono przypadków łamania praw zwierząt – stado krów z Deszczna w czasie 

zgromadzenia i wywozu do innego gospodarstwa – sprawa została przekazana do organów 

ścigania. Z powodu łamania praw zwierząt w gospodarstwie sprawa została skierowana do 

organów ścigania oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. wnioskował                    

o odebranie zwierząt właścicielowi prze właściwego terytorialnie wójta gminy. 

 

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaopiniowano negatywnie 4 programy. 

Programy innych czterech gmin zostały zaopiniowane pozytywnie z uwagami.  

 

Realizacja nadzoru nad środkami żywienia zwierząt, utylizacją, identyfikacją                         

i rejestracją zwierząt oraz handlem zwierzętami: 

 

A. ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzano niebezpiecznych naruszeń prawa 

paszowego. 

 

B. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I UTYLIZACJA 

• Na obszarze powiatu nie ma zakładów utylizacyjnych i grzebowisk zwierząt. 

• Zbieraniem zwłok padłych zwierząt oraz odpadów poubojowych z rzeźni zajmują się 

głównie 2 podmioty prowadzące ich utylizację: Promarol i Farmutil oraz firmy 

zbierające zwłoki zwierząt z wypadków komunikacyjnych. 
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Nie stwierdzono zagrożeń dla bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu związanych z tymi 

rodzajami działalności. Wszędzie, gdzie konieczne, interweniował wyznaczony lekarz 

weterynarii. 

 

Realizacja zadań na obszarze: powiat gorzowski - w zakresie nadzoru nad produkcją 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Nie stwierdzano istotnych naruszeń prawa żywnościowego u producentów i przetwórców 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 

 

Wnioski : 

 

Ogólnie stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w nadzorowanym zakresie 

terytorialnym w 2020 r. był dobry. Utrzymano status regionu wolnego od gruźlicy, brucelozy            

i białaczki bydła oraz od choroby Aujeszkyego osiągnięty w latach poprzednich.  

 

Podmioty wytwarzające środki spożywcze utrzymały dobry poziom bezpieczeństwa 

zdrowotnego swoich produktów, jaki osiągnęły w latach poprzednich. 

 

Rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią 

produktów spożywczych zwierzęcego pochodzenia (196 podmioty zarejestrowane) oraz 

liczba podmiotów rejestrujących działalność RHD ( 17 rolniczy handel detaliczny). 

 

Stan bezpieczeństwa w zakresie produkcji pasz i zagospodarowania UPPZ nie daje 

powodu do obaw o bezpieczeństwo łańcucha pokarmowego i nie powoduje zagrożenia dla 

zdrowia publicznego. 
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Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 
 

Dział Treść Budżet po 
zmianach  Wykonanie %           

(4:3) 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 194 075,11 194 329,46 100,13% 

020 Leśnictwo 0,00 1 678,32 - 

600 Transport i łączność 75 577 694,00 64 119 620,49 84,84% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 26 870 175,95 31 081 645,04 115,67% 

710 Działalność usługowa 3 250 450,00 3 548 327,37 109,16% 

750 Administracja publiczna 3 370 281,03 2 165 604,11 64,26% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

679 111,00 662 984,53 97,63% 

752 Obrona narodowa 104 600,00 104 600,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 16 667 619,00 16 730 300,50 100,38% 

755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 326 572,60 98,96% 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

290 108 186,00 290 047 366,75 99,98% 

758 Różne rozliczenia 211 341 440,00 245 474 662,11 116,15% 

801 Oświata i wychowanie 40 700 111,02 18 823 142,99 46,25% 

851 Ochrona zdrowia 25 260,00 28 924,13 114,51% 

852 Pomoc społeczna 23 332 359,23 22 753 990,63 97,52% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 7 928 947,66 7 905 664,51 99,71% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 838 937,00 1 970 315,78 51,32% 

855 Rodzina 177 221 454,31 176 417 268,89 99,55% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 535 681,00 28 503 614,42 93,35% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 2 184,14 - 

926 Kultura fizyczna 2 700 000,00 2 854 744,12 105,73% 

Razem: 914 776 382,31 913 717 540,89 99,88% 
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Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 1
 

Źródła dochodów  
 Budżet          

uchwalony na         
2020  

 Budżet po 
zmianach na 
31.12.2020 r.  

 Dochody 
wykonane na 

31.12.2020  

%                         
(4 : 3) 

1 2 3 4 5 

Razem podatki i opłaty               
(dochody bieżące) 130 483 706,00 131 349 481,00 132 171 860,84 100,63% 

 Podatek rolny  206 000,00 206 000,00 236 728,89 114,92% 

 Podatek od środków 
transportowych  5 826 000,00 5 826 000,00 6 065 584,72 104,11% 

 Podatek od nieruchomości  86 721 667,00 86 721 667,00 84 932 764,30 97,94% 

 Podatek leśny  12 900,00 12 900,00 13 357,39 103,55% 

 Karta podatkowa  240 000,00 240 000,00 301 534,89 125,64% 

 Podatek od spadków i darowizn  450 000,00 450 000,00 672 456,96 149,43% 

 Podatek od czynności 
cywilnoprawnych  6 820 000,00 6 820 000,00 7 950 017,98 116,57% 

 Opłata skarbowa  5 200 000,00 5 200 000,00 6 598 998,60 126,90% 

 Opłata targowa  306 000,00 306 000,00 244 671,00 79,96% 

 Opłaty komunikacyjne  2 800 000,00 2 800 000,00 3 070 113,51 109,65% 

 Opłaty za czynności egzekucyjne  96 500,00 96 500,00 102 028,02 105,73% 

 Opłata za trwały zarząd, 
użytkowanie oraz z tyt. 
służebności  

325 874,00 325 874,00 860 096,41 263,94% 

 Opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego  3 300 000,00 3 300 000,00 2 077 837,70 62,96% 

 Opłata administracyjna, inne 
opłaty  18 178 765,00 19 044 540,00 19 045 670,47 100,01% 

 Dochody z gospodarowania 
majątkiem                                                                                            
w tym:  

30 175 684,00 22 051 157,00 26 573 853,37 120,51% 

 dochody bieżące                                                                                                              2 608 684,00 2 484 157,00 2 864 297,55 115,30% 

 Dzierżawa gruntu na cele 
nierolnicze i rolnicze  1 147 845,00 1 147 845,00 1 591 309,84 138,63% 

 Najem i dzierżawa składników 
majątku  1 460 839,00 1 336 312,00 1 272 987,71 95,26% 

dochody majątkowe  27 567 000,00 19 567 000,00 23 709 555,82 121,17% 

 Sprzedaż gruntów i 
nieruchomości (w tym: lokali 
mieszkalnych i niemieszkalnych, 
ratalna cena sprzedaży)  

27 000 000,00 19 000 000,00 21 648 489,27 113,94% 
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Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 2
 

Źródła dochodów  
 Budżet          

uchwalony na         
2020  

 Budżet po 
zmianach na 
31.12.2020 r.  

 Dochody 
wykonane na 

31.12.2020  

%                         
(4 : 3) 

1 2 3 4 5 
 Opłata z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności  

567 000,00 567 000,00 2 061 066,55 363,50% 

Udziały w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa (dochody bieżące) 

175 142 529,00 175 142 529,00 172 784 416,95 98,65% 

 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych (udział gminy)  129 624 600,00 129 624 600,00 125 887 359,00 97,12% 

 Podatek dochodowy od osób 
prawnych (udział gminy)  8 900 000,00 8 900 000,00 10 824 955,77 121,63% 

 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych (udział powiatu)  34 817 929,00 34 817 929,00 33 814 103,00 97,12% 

 Podatek dochodowy od osób 
prawnych (udział powiatu)  1 800 000,00 1 800 000,00 2 257 999,18 125,44% 

Dotacje,                                                                                                                     
w tym: 232 067 077,00 231 044 788,31 262 037 469,50 113,41% 

dochody bieżące  219 118 403,00 220 615 621,31 221 096 434,83 100,22% 

 Na zadania własne  12 803 160,00 16 354 813,17 16 001 216,11 97,84% 
 Na zadania z zakresu 
administracji rządowej  66 319 446,00 75 302 164,22 74 878 289,01 99,44% 

 Na zadania z zakresu 
administracji rządowej związane z 
realizacja dodatków i świadczeń 
stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci  

136 013 400,00 123 698 822,00 123 663 066,84 99,97% 

 Na zadania realizowane na 
podstawie porozumienia z 
organami administracji rządowej  

52 000,00 380 391,25 248 002,12 65,20% 

 Na zadania realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego  

2 808 649,00 3 222 617,00 3 916 305,92 121,53% 

Dotacje z państwowych funduszy 
celowych   0,00 126 000,00 126 000,00 100,00% 

 Środki z państwowych funduszy 
celowych   0,00 156 955,67 151 932,30 96,80% 

 Środki na dofinansowanie 
własnych zadań  bieżących 
pozyskane z innych źródeł  0,00 239 525,00 149 554,42 62,44% 
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Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 3
 

Źródła dochodów  
 Budżet          

uchwalony na         
2020  

 Budżet po 
zmianach na 
31.12.2020 r.  

 Dochody 
wykonane na 

31.12.2020  

%                         
(4 : 3) 

1 2 3 4 5 
 Środki na dofinansowanie 
własnych zadań  bieżących 
pozyskane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych  

157 000,00 169 585,00 123 974,22 73,10% 

 Pomoc finansowa udzielona 
między jst na dofinansowanie 
zadań własnych  0,00 0,00 99 999,00     - 

 Wpływy z wpłat innych gmin i 
powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących  964 748,00 964 748,00 1 738 094,89 180,16% 

 dochody majątkowe  12 948 674,00 10 429 167,00 40 941 034,67 392,56% 

 Na realizację własnych inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych   9 428 674,00 7 508 674,00 5 874 503,69 78,24% 

 Na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej  0,00 148 493,00 148 493,00 100,00% 

 Środki z państwowych funduszy 
celowych  3 520 000,00 2 072 000,00 2 188 899,98 105,64% 

 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji pozyskane z 
innych źródeł  

0,00 0,00 32 029 138,00     - 

Pomoc finansowa udzielona 
między jst na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych  

0,00 700 000,00 700 000,00 100,00% 

 Subwencja ogólna               
(dochody bieżące)  205 120 517,00 202 341 673,00 202 341 673,00 100,00% 

 dochody bieżące  205 120 517,00 199 912 608,00 199 912 608,00 100,00% 

 Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla j.s.t.  193 865 918,00 188 577 381,00 188 577 381,00 100,00% 

 Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla gmin  615 887,00 615 887,00 615 887,00 100,00% 

Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla powiatów  9 313 749,00 9 313 749,00 9 313 749,00 100,00% 

Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla powiatów  1 324 963,00 1 324 963,00 1 324 963,00 100,00% 

 Uzupełnienie subwencji ogólnej 
dla j.s.t. powiat  0,00 80 628,00 80 628,00 100,00% 
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Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2020 roku str. 4
 

Źródła dochodów  
 Budżet          

uchwalony na         
2020  

 Budżet po 
zmianach na 
31.12.2020 r.  

 Dochody 
wykonane na 

31.12.2020  

%                         
(4 : 3) 

1 2 3 4 5 

dochody majątkowe  0,00 2 429 065,00 2 429 065,00 100,00% 

 Uzupełnienie subwencji ogólnej 
dla jst środki na inwestycje na 
drogach publicznych 
powiatowych i wojewódzkich  

0,00 2 429 065,00 2 429 065,00 100,00% 

Dochody z pomocy 
zagranicznej i budżetu państwa 
w tym:  144 509 811,00 119 122 372,00 81 332 623,79 68,28% 

 dochody bieżące  4 294 838,00 13 471 248,00 10 567 953,86 78,45% 

 dochody majątkowe  140 214 973,00 105 651 124,00 70 764 669,93 66,98% 

 Pozostałe dochody  34 852 871,00 33 724 382,00 36 475 643,44 108,16% 

 dochody bieżące  31 741 371,00 32 822 294,00 34 892 075,55 106,31% 

 dochody majątkowe  3 111 500,00 902 088,00 1 583 567,89 175,54% 

 Ogółem dochody  952 352 195,00 914 776 382,31 913 717 540,89 99,88% 

 dochody bieżące razem  768 510 048,00 775 797 938,31 774 289 647,58 99,81% 

 dochody majątkowe razem  183 842 147,00 138 978 444,00 139 427 893,31 100,32% 

 OGÓŁEM DOCHODY  952 352 195,00 914 776 382,31 913 717 540,89 99,88% 
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Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 1 
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
010   Rolnictwo i łowiectwo 194 075,11 194 329,46 100,13% 

 01080  Działalność badawczo-rozwojowa 57 000,00 57 000,00 100,00% 

  2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizacje zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

57 000,00 57 000,00 100,00% 

 01095  Pozostała działalność 137 075,11 137 329,46 100,19% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

0,00 254,35 - 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

137 075,11 137 075,11 100,00% 

020   Leśnictwo 0,00 1 678,32 - 
 02001  Gospodarka leśna 0,00 1 678,32 - 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,00 1 678,32 - 

600   Transport i łączność 75 577 694,00 64 119 620,49 84,84% 
 60004  Lokalny transport zbiorowy 43 800 859,00 33 071 610,02 75,50% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

34 500,00 55 454,80 160,74% 

  0830 Wpływy z usług 10 427 293,00 10 296 209,12 98,74% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 351,77 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 474 876,20 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,00 18 760,00 - 

  2310 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

2 180 969,00 2 533 715,52 116,17% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

31 158 097,00 19 692 242,61 63,20% 

 60015  
Drogi publiczne w miastach na prawach 
powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 
wydatków na drogi gminne) 

31 760 958,00 27 729 481,00 87,31% 
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Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 2 
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,00 1 576 287,93 - 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego  

24 532 284,00 20 517 751,17 83,64% 

  6430 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych 
powiatu 

7 228 674,00 5 635 441,90 77,96% 

 60095  Pozostała działalność 15 877,00 3 318 529,47 20901,49% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego  

15 877,00 3 318 529,47 20901,49% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 26 870 175,95 31 081 645,04 115,67% 
 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 15 595,55 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 15 595,55 - 

 70005  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 26 570 175,95 31 026 836,84 116,77% 

  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności 325 874,00 860 096,41 263,94% 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 3 300 000,00 2 077 837,70 62,96% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

1 237 331,00 1 718 631,59 138,90% 

  0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

567 000,00 2 061 066,55 363,50% 

  0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

19 000 000,00 21 648 489,27 113,94% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 63 455,54 - 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 100 000,00 173 293,18 173,29% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 40 220,14 201,10% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

348 303,95 344 149,47 98,81% 
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Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 3 
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

1 671 667,00 2 039 596,99 122,01% 

 70095  Pozostała działalność 300 000,00 39 212,65 13,07% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7 829,77 - 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 20 013,62 - 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

300 000,00 10 031,70 3,34% 

  6259 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

0,00 1 337,56 - 

710   Działalność usługowa 3 250 450,00 3 548 327,37 109,16% 
 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 721 000,00 769 150,30 106,68% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 398 168,47 113,76% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

371 000,00 370 981,83 100,00% 

 71015  Nadzór budowlany 544 450,00 544 410,79 99,99% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

544 450,00 544 410,79 99,99% 

 71035  Cmentarze 1 985 000,00 2 234 766,28 112,58% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 960 000,00 2 209 766,28 112,74% 

  2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

25 000,00 25 000,00 100,00% 

750   Administracja publiczna 3 370 281,03 2 165 604,11 64,26% 
 75011  Urzędy wojewódzkie 1 436 344,00 1 428 238,55 99,44% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 149 211,00 1 140 958,00 99,28% 
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Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 4 
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie 
na 31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

287 000,00 287 000,00 100,00% 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

133,00 280,55 210,94% 

 75023  
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 97 000,00 280 107,56 288,77% 

  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 70 653,45 - 

  0580 
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

0,00 43 900,62 - 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 70 400,00 77 089,02 109,50% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,00 1 996,98 124,81% 
  0830 Wpływy z usług 25 000,00 83 528,89 334,12% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 207,93 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 239,03 - 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 491,64 - 
 75045  Kwalifikacja wojskowa 40 720,03 40 720,03 100,00% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

19 781,55 19 781,55 100,00% 

  2120 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

20 938,48 20 938,48 100,00% 

 75056  Spis powszechny i inne 33 825,00 27 320,73 80,77% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

33 825,00 27 320,73 80,77% 

 75075  
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 1 059 163,00 2 021,36 0,19% 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

950 263,00 0,00 0,00% 

  2319 
Dotacja celowa otrzymana z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

0,00 2 021,36 - 
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Wykonanie dochodów w 2020 roku str. 5 
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

108 900,00 0,00 0,00% 

 75095  Pozostała działalność 703 229,00 387 195,88 55,06% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 203,15 - 

  2008 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

512 745,00 307 788,28 60,03% 

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

90 484,00 54 315,45 60,03% 

  2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na realizacje zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

100 000,00 24 889,00 24,89% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

679 111,00 662 984,53 97,63% 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 912,00 23 906,46 99,98% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

23 912,00 23 906,46 99,98% 

 75107  
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 655 199,00 639 078,07 97,54% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

655 199,00 639 078,07 97,54% 

752   Obrona narodowa 104 600,00 104 600,00 100,00% 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 5 500,00 5 500,00 100,00% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

5 500,00 5 500,00 100,00% 

 75295  Pozostała działalność 99 100,00 99 100,00 100,00% 
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  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

99 100,00 99 100,00 100,00% 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 16 667 619,00 16 730 300,50 100,38% 

 75411  
Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 16 470 726,00 16 472 475,01 100,01% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

16 238 631,00 16 238 622,45 100,00% 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

250,00 2 007,58 803,03% 

  2440 
Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

126 000,00 126 000,00 100,00% 

  6260 

Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 

72 000,00 71 999,98 100,00% 

  6410 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

33 845,00 33 845,00 100,00% 

 75414  Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 100,00% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

 75416  Straż gminna (miejska) 0,00 60 932,49 - 

  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 
innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 58 470,41 - 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 2 462,08 - 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 186 893,00 186 893,00 100,00% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

186 893,00 186 893,00 100,00% 

755   Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 326 572,60 98,96% 
 75515  Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 326 572,60 98,96% 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 56,17 - 
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  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

330 000,00 326 516,43 98,94% 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

290 108 186,00 290 047 366,75 99,98% 

 75601  
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 240 000,00 311 413,13 129,76% 

  0350 
Wpływy z podatku od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 
formie karty podatkowej 

240 000,00 301 534,89 125,64% 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 0,00 9 878,24 - 

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

76 102 357,00 74 081 130,87 97,34% 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 70 421 667,00 68 203 028,02 96,85% 
  0320 Wpływy z podatku rolnego 22 000,00 35 013,04 159,15% 
  0330 Wpływy z podatku leśnego 12 600,00 13 024,00 103,37% 

  0340 Wpływy z podatku od środków 
transportowych 5 057 000,00 5 185 221,57 102,54% 

  0500 Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych 320 000,00 383 217,00 119,76% 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 200 000,00 157 605,24 78,80% 

  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 69 090,00 104 022,00 150,56% 

 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

24 609 300,00 26 445 693,03 107,46% 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 16 300 000,00 16 729 736,28 102,64% 
  0320 Wpływy z podatku rolnego 184 000,00 201 715,85 109,63% 
  0330 Wpływy z podatku leśnego 300,00 333,39 111,13% 

  0340 Wpływy z podatku od środków 
transportowych 769 000,00 880 363,15 114,48% 

  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 450 000,00 672 456,96 149,43% 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 306 000,00 244 671,00 79,96% 

  0500 Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych 6 500 000,00 7 566 800,98 116,41% 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 100 000,00 149 615,42 149,62% 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

14 014 000,00 16 424 712,77 117,20% 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 200 000,00 6 598 998,60 126,90% 
  0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 800 000,00 3 070 113,51 109,65% 
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  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 2 830 000,00 3 015 685,20 106,56% 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

2 651 000,00 3 133 254,84 118,19% 

  0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 55 000,00 64 420,45 117,13% 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 96 500,00 103 500,42 107,25% 

  0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00 249 600,00 83,20% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 210,00 103,50% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

20 000,00 34 621,17 173,11% 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 5 500,00 9 354,37 170,08% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 70 648,11 141,30% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 68 306,10 - 

 75621  
Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 138 524 600,00 136 712 314,77 98,69% 

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 129 624 600,00 125 887 359,00 97,12% 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 8 900 000,00 10 824 955,77 121,63% 

 75622  
Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 36 617 929,00 36 072 102,18 98,51% 

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 34 817 929,00 33 814 103,00 97,12% 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 1 800 000,00 2 257 999,18 125,44% 

758   Różne rozliczenia 211 341 440,00 245 474 662,11 116,15% 

 75801  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 188 577 381,00 188 577 381,00 100,00% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 188 577 381,00 188 577 381,00 100,00% 

 75802  
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 2 509 693,00 2 509 693,00 100,00% 

  2760 Środki na uzupełnienie dochodów 
powiatów 80 628,00 80 628,00 100,00% 

  6180 

Środki na inwestycje na drogach 
publicznych powiatowych i wojewódzkich 
oraz na drogach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w granicach 
miasta na prawach powiatu 

2 429 065,00 2 429 065,00 100,00% 

 75803  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
powiatów 1 324 963,00 1 324 963,00 100,00% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 324 963,00 1 324 963,00 100,00% 
 75814  Różne rozliczenia finansowe 8 999 767,00 11 103 851,11 123,38% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 901 000,00 544 129,18 60,39% 
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  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 770 353,00 8 940 563,66 132,05% 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 68 015,00 245 273,93 360,62% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 260 399,00 1 373 884,34 109,00% 
 75816  Wpływy do rozliczenia 0,00 32 029 138,00 - 

  6290 

Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów ( związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

0,00 32 029 138,00 - 

 75831  
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 615 887,00 615 887,00 100,00% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 615 887,00 615 887,00 100,00% 

 75832  
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
powiatów 9 313 749,00 9 313 749,00 100,00% 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 313 749,00 9 313 749,00 100,00% 
801   Oświata i wychowanie 40 700 111,02 18 823 142,99 46,25% 

 80101  Szkoły podstawowe 962 041,00 782 500,26 81,34% 

  0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

630,00 130,00 20,63% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 5 389,00 2 242,60 41,61% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

445 342,00 333 520,07 74,89% 

  0830 Wpływy z usług 181 469,00 49 118,31 27,07% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 832,48 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 901,22 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 40 669,00 124 884,75 307,08% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 2 728,00 4 028,00 147,65% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 23 835,00 28 238,51 118,47% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

24 000,00 24 000,00 100,00% 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

100 000,00 99 876,00 99,88% 
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  2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

3 840,00 3 840,00 100,00% 

  2701 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

132 191,00 105 612,21 79,89% 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań 
bieżących 

1 948,00 1 948,07 100,00% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 328,04 - 

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 72 138,00 66 096,07 91,62% 

  0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 
za wydanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

312,00 26,00 8,33% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 270,00 36,00 13,33% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

41 230,00 30 778,75 74,65% 

  0830 Wpływy z usług 4 500,00 644,50 14,32% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 303,32 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 2 328,00 7 809,50 335,46% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 23 498,00 23 498,00 100,00% 

 80103  
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 30 126,00 32 406,98 107,57% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

30 126,00 30 126,00 100,00% 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań 
bieżących 

0,00 2 280,98 - 

 80104  Przedszkola  7 326 951,00 7 529 236,97 102,76% 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 1 459 169,00 865 517,76 59,32% 
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  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,00 100,00 - 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 184,86 - 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 12 400,39 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 13 650,00 15 757,30 115,44% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 135,00 148,70 110,15% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 3 582,00 12 597,76 351,70% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

4 887 615,00 4 871 834,62 99,68% 

  2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

0,00 4 076,32 - 

  2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań 
bieżących 

962 800,00 1 733 865,84 180,09% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 12 753,42 - 

 80105  Przedszkola specjalne 28 457,00 27 320,00 96,00% 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 1 200,00 63,00 5,25% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

27 257,00 27 257,00 100,00% 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 32 953,00 101 982,59 309,48% 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 10 000,00 4 340,00 43,40% 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 74 689,59 - 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

22 953,00 22 953,00 100,00% 

 80110  Gimnazja 0,00 36 210,60 - 

  2701 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

0,00 36 210,60 - 

 80115  Technika 866 550,00 1 496 955,21 172,75% 
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  0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

3 548,00 1 660,11 46,79% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 3 783,00 963,60 25,47% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

344 054,00 274 096,61 79,67% 

  0830 Wpływy z usług 1 500,00 69 957,46 4663,83% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,00 1 926,14 - 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 254,77 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 463,86 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 32 796,00 54 632,15 166,58% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 10 075,00 10 125,00 100,50% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 9 593,00 11 611,75 121,04% 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

110 004,00 114 667,69 104,24% 

  2120 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

25 344,00 24 288,00 95,83% 

  2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

54 000,00 54 000,00 100,00% 

  2701 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

258 772,00 112 107,43 43,32% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego  

13 081,00 766 200,64 5857,36% 

 80116  Szkoły policealne 0,00 3 926,14 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 3 926,14 - 

 80117  Branżowe szkoły I i II stopnia 484 180,00 1 249,31 0,26% 
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  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

466 701,00 1 249,31 0,27% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego  

17 479,00 0,00 0,00% 

 80120  Licea ogólnokształcące 264 822,00 178 940,42 67,57% 

  0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

1 128,00 806,00 71,45% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1 655,00 756,00 45,68% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

152 025,00 67 165,92 44,18% 

  0830 Wpływy z usług 7 500,00 472,50 6,30% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 182,33 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 961,15 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 4 908,00 4 925,20 100,35% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 0,00 9 009,80 - 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 960,90 - 

  2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

26 960,00 26 961,60 100,01% 

  2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

48 885,00 36 438,10 74,54% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 21 761,00 26 300,92 120,86% 

 80130  Szkoły zawodowe 15 000 000,00 105 886,13 0,71% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 105 886,13 - 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego  

15 000 000,00 0,00 0,00% 
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 80140  
Placówki kształcenia ustawicznego i centra 
kształcenia zawodowego 489 495,00 836 391,98 170,87% 

  0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

200,00 78,00 39,00% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

23 716,00 76 658,69 323,24% 

  0830 Wpływy z usług 25 300,00 55 310,00 218,62% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,00 2 046,00 - 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 717,29 - 

  2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

440 179,00 701 582,00 159,39% 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 250,77 22 250,77 100,00% 

  2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

9 212,02 9 212,02 100,00% 

  2120 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

13 038,75 13 038,75 100,00% 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 5 447 549,00 3 319 318,03 60,93% 

  0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z 
wyżywienia w jednostkach realizujących 
zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego 

4 590 159,00 2 905 920,93 63,31% 

  0830 Wpływy z usług 777 390,00 333 397,10 42,89% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

80 000,00 80 000,00 100,00% 

 80149  

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

0,00 10 997,08 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 10 997,08 - 

 80150  

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci  i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

0,00 121 319,20 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 121 319,20 - 
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 80152  

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach 
innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, 
brażowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 

119 839,00 119 013,74 99,31% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 119 839,00 119 013,74 99,31% 

 80153  

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

1 202 825,25 1 193 594,67 99,23% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 148 535,87 1 140 029,59 99,26% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

54 289,38 53 565,08 98,67% 

 80195  Pozostała działalność 8 349 934,00 2 837 546,84 33,98% 
  0830 Wpływy z usług 0,00 88,59 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10 450,86 - 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

611 380,00 322 278,81 52,71% 

  2059 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

15 720,00 15 720,00 100,00% 

  2120 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

214 660,00 83 326,87 38,82% 

  2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

186 800,00 105 200,00 56,32% 
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  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego  

7 321 374,00 2 300 481,71 31,42% 

851   Ochrona zdrowia 25 260,00 28 924,13 114,51% 
 85121  Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 40,00 - 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 40,00 - 
 85153  Zwalczanie narkomanii 0,00 902,95 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 902,95 - 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 3 290,68 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 3 290,68 - 

 85156  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

23 000,00 22 430,50 97,52% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

23 000,00 22 430,50 97,52% 

 85195  Pozostała działalność 2 260,00 2 260,00 100,00% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 160,00 1 160,00 100,00% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

1 100,00 1 100,00 100,00% 

852   Pomoc społeczna 23 332 359,23 22 753 990,63 97,52% 
 85202  Domy pomocy społecznej 8 573 517,00 8 801 227,34 102,66% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

3 082,00 3 082,80 100,03% 

  0830 Wpływy z usług 1 400,00 1 202,07 85,86% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 021,00 12 476,00 310,27% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 18 693,00 18 693,00   

  0970 Wpływy z różnych dochodów 5 816 000,00 6 035 452,47 103,77% 

  2130 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 

2 730 321,00 2 730 321,00 100,00% 

 85203  Ośrodki wsparcia 3 003 661,00 3 181 153,88 105,91% 
   0830 Wpływy z usług 90 000,00 41 906,55 46,56% 
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  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 798 188,00 2 798 188,00 100,00% 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

825,00 1 807,53 219,09% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

0,00 224 603,80 - 

  6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami 

114 648,00 114 648,00 100,00% 

 85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 672 370,00 649 884,75 96,66% 

  2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

27 625,00 27 625,00 100,00% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

644 745,00 622 259,75 96,51% 

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

395 000,00 395 000,00 100,00% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

395 000,00 395 000,00 100,00% 

 85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

940 000,00 936 832,84 99,66% 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 30 000,00 30 000,00 100,00% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

910 000,00 906 832,84 99,65% 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 79 453,06 74 951,10 94,33% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 377,20 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 736,20 - 
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  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

79 453,06 73 837,70 92,93% 

 85216  Zasiłki stałe 3 910 000,00 3 868 861,98 98,95% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

3 910 000,00 3 868 861,98 98,95% 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 146,42 - 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 146,42 - 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 872 295,00 864 910,86 99,15% 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 333,03 - 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 114,39 - 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 522,00 1 522,00 100,00% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

870 773,00 862 941,44 99,10% 

 85220  
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

125 000,00 137 161,16 109,73% 

  0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 479,96 101,92% 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 682,20 - 

  2330 

Dotacja celowa otrzymana od samorządu 
województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

100 000,00 0,00 0,00% 

  2710 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

0,00 99 999,00 - 

 85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 730 088,00 642 467,57 88,00% 

  0830 Wpływy z usług 540 000,00 463 411,93 85,82% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

189 488,00 178 238,00 94,06% 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

600,00 817,64 136,27% 
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 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 1 018 875,00 1 021 630,62 100,27% 
  0830 Wpływy z usług 3 000,00 4 005,22 133,51% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 750,40 - 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

1 015 875,00 1 015 875,00 100,00% 

 85231  Pomoc dla cudzoziemców 13 416,00 13 416,00 100,00% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

13 416,00 13 416,00 100,00% 

 85295  Pozostała działalność 2 998 684,17 2 166 346,11 72,24% 
  0830 Wpływy z usług 0,00 564,89 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 485,08 - 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 111 000,00 111 000,00 100,00% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 503,96 - 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

537 368,50 510 230,20 94,95% 

  2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt  3 oraz ust. 3 pkt  5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

61 813,50 57 531,06 93,07% 

  2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

44 573,00 44 573,00 100,00% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

367 716,17 233 435,53 63,48% 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

1 577 573,00 1 011 993,36 64,15% 
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  2059 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

294 250,00 188 757,78 64,15% 

  2170 
Środki otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

4 390,00 4 271,25 97,29% 

853   
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 7 928 947,66 7 905 664,51 99,71% 

 85311  
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 14 000,00 15 573,53 111,24% 

  0830 Wpływy z usług 14 000,00 15 561,49 111,15% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 12,04 - 

 85321  
Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 793 132,10 791 865,46 99,84% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

792 512,10 789 955,01 99,68% 

  2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

0,00 376,10 - 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

620,00 1 534,35 247,48% 

 85324  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 152 565,67 147 661,05 96,79% 

  2170 
Środki otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

152 565,67 147 661,05 96,79% 

 85334  Pomoc dla repatriantów 78 804,39 78 804,39 100,00% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

78 804,39 78 804,39 100,00% 

 85395  Pozostała działalność 6 890 445,50 6 871 760,08 99,73% 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

6 238 494,00 6 219 756,75 99,70% 
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  2059 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

254 478,00 254 530,49 100,02% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

230 677,50 230 677,50 100,00% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

149 238,00 149 237,93 100,00% 

  6259 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

17 558,00 17 557,41 100,00% 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 3 838 937,00 1 970 315,78 51,32% 

 85406  
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 
tym poradnie specjalistyczne 30 000,00 25 307,80 84,36% 

  0830 Wpływy z usług 30 000,00 25 307,80 84,36% 
 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 25 700,00 28 642,51 111,45% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

25 700,00 28 642,51 111,45% 

 85410  Internaty i bursy szkolne 2 846 160,00 1 369 872,44 48,13% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 138 470,00 522 930,86 45,93% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

115 177,00 197 618,46 171,58% 

  0830 Wpływy z usług 1 553 352,00 610 106,67 39,28% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 55,73 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 39 161,00 39 160,72 100,00% 
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 85412  
Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także szkolenia młodzieży 

250 000,00 5 975,61 2,39% 

  0830 Wpływy z usług 250 000,00 5 975,61 2,39% 

 85415  
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 687 077,00 540 517,42 78,67% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

619 637,00 476 379,25 76,88% 

  2040 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej finansowanych w całości 
przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych 

67 440,00 64 138,17 95,10% 

855   Rodzina 177 221 454,31 176 417 268,89 99,55% 
 85501  Świadczenia wychowawcze 121 981 792,00 121 972 200,25 99,99% 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci 

121 981 792,00 121 972 200,25 99,99% 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

44 351 711,00 43 816 503,82 98,79% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

43 706 871,00 43 378 207,64 99,25% 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

644 840,00 438 296,18 67,97% 

 85503  Karta Dużej Rodziny 3 832,00 3 530,33 92,13% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 370,00 - 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

3 832,00 3 138,53 81,90% 

  2360 
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

0,00 21,80 - 
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 85504  Wspieranie rodziny 4 635 886,00 4 631 969,03 99,92% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 132,00 - 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4 073 570,00 4 071 827,12 99,96% 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

407 819,12 407 819,12 100,00% 

  2059 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

76 066,88 76 066,88 100,00% 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat 

78 430,00 75 950,00 96,84% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 173,91 - 

 85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 108 924,00 1 650 903,58 78,28% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 829 145,00 757 415,00 91,35% 
  0830 Wpływy z usług 578 886,00 338 773,26 58,52% 

  0900 

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w 
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 

0,00 6,50 - 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 27,88 55,76% 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 5 120,47 - 

  2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
205 

105 703,00 0,00 0,00% 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

315 140,00 310 298,68 98,46% 
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  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 200,00 - 

  6330 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

280 000,00 239 061,79 85,38% 

 85508  Rodziny zastępcze 1 575 085,00 1 641 970,64 104,25% 

  0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej 6 000,00 13 699,90 228,33% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2 876,82 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 966,99 - 

  2160 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone powiatom, 
związane z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku do 
zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego 
stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

1 241 085,00 1 223 901,89 98,62% 

  2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

328 000,00 397 249,08 121,11% 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 1 275,96 - 

 85510  
Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 1 622 012,31 1 757 979,24 108,38% 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 34,80 - 

  0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 812,00 13 866,99 363,77% 

  0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

42 000,00 43 771,83 104,22% 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9 104,02 - 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 510,72 - 

  0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,00 12 300,00 - 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 16 887,00 9 200,00 54,48% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 277,57 - 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

598 956,00 598 955,71 100,00% 
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  2059 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

70 466,00 70 465,37 100,00%

 

  2110 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

476,31 476,31 100,00%

 

  2160 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone powiatom, związane z 
realizacją dodatku wychowawczego, dodatku 
do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego 
stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

475 945,00 466 964,70 98,11%

 

  2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

173 469,00 283 383,22 163,36%

 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 0,00 1 668,00 -

 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego  

214 737,00 214 736,84 100,00%

 

  6259 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego  

25 264,00 25 263,16 100,00%

 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 
ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 

942 212,00 942 212,00 100,00% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

942 212,00 942 212,00 100,00% 
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Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 30 535 681,00 28 503 614,42 93,35% 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 201 921,00 11 843 029,39 65,06% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego  

18 201 921,00 11 843 029,39 65,06% 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 11 500,00 6 940,00 60,35% 

  0530 Wpływy z opłat z tytułu 
zagospodarowania odpadów 10 000,00 6 940,00 69,40% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 1 500,00 0,00 0,00% 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 0,00 0,00% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 10 000,00 0,00 0,00% 

 90013  Schroniska dla zwierząt 10 000,00 17 508,29 175,08% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 13 450,37 134,50% 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,00 882,92 - 

  0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 
i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 3 175,00 - 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 500,03 - 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,00 593,50 - 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,00 906,53 - 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

2 821 873,00 4 901 656,95 173,70% 

  0570 
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 
innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

0,00 10,80 - 

  0580 
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

66 157,00 97 677,50 147,64% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 2 755 570,00 4 774 992,21 173,29% 
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 146,00 17 838,44 12218,11% 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 138,00 - 

 90026  
Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 0,00 29 501,22 - 

  2460 

Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizacje zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

0,00 29 501,22 - 

 90095  Pozostała działalność 9 480 387,00 11 703 478,54 123,45% 
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 765,17 - 
  0830 Wpływy z usług 1 900,00 0,00 0,00% 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 890 588,00 936,00 0,11% 
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Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 526,83 - 

  2460 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizacje zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

12 585,00 12 584,00 99,99% 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

8 408 665,00 11 381 435,20 135,35% 

  6259 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art.. 5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego  

166 649,00 302 231,34 181,36% 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 0,00 2 184,14 - 

 92195  Pozostała działalność 0,00 2 184,14 - 

  0900 

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

0,00 182,00 - 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 15,00 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 1 987,14 - 

926   Kultura fizyczna 2 700 000,00 2 854 744,12 105,73% 
 92601  Obiekty sportowe 2 000 000,00 2 004 346,12 100,22% 

 

 

0900 

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

0,00 13,00 - 

 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 4 333,12 - 

 6260 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% 
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Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 33 498,00 - 

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 33 498,00 - 

 92695  Pozostała działalność 700 000,00 816 900,00 116,70% 

 

 

6260 

Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

0,00 116 900,00 - 

 6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
ponmocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

700 000,00 700 000,00 100,00% 

  914 776 382,31 913 717 540,89 99,88% 
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Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1
 

 
Dział Rozdział § Treść Budżet po 

zmianach 
Wykonanie na 

31-12-2020 
% 

(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 
010   Rolnictwo i łowiectwo 137 075,11 137 075,11 100,00% 

 01095  Pozostała działalność 137 075,11 137 075,11 100,00% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

137 075,11 137 075,11 100,00% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 348 303,95 344 149,47 98,81% 

 70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 348 303,95 344 149,47 98,81% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

348 303,95 344 149,47 98,81% 

710   Działalność usługowa 915 450,00 915 392,62 99,99% 

 71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 371 000,00 370 981,83 100,00% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

371 000,00 370 981,83 100,00% 

 71015  Nadzór budowlany 544 450,00 544 410,79 99,99% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

544 450,00 544 410,79 99,99% 

750   Administracja publiczna 1 489 817,55 1 475 060,28 99,01% 

 75011  Urzędy wojewódzkie 1 436 211,00 1 427 958,00 99,43% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 149 211,00 1 140 958,00 99,28% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

287 000,00 287 000,00 100,00% 

 75045  Kwalifikacja wojskowa 19 781,55 19 781,55 100,00% 

  2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

19 781,55 19 781,55 100,00% 

 75056  Spis powszechny i inne 33 825,00 27 320,73 80,77% 
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Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 2
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

33 825,00 27 320,73 80,77% 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

679 111,00 662 984,53 97,63% 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 912,00 23 906,46 99,98% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

23 912,00 23 906,46 99,98% 

  75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 655 199,00 639 078,07 97,54% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

655 199,00 639 078,07 97,54% 

752     Obrona narodowa 104 600,00 104 600,00 100,00% 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 5 500,00 5 500,00 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

5 500,00 5 500,00 100,00% 

  75295   Pozostała działalność 99 100,00 99 100,00 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

99 100,00 99 100,00 100,00% 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 16 469 369,00 16 469 360,45 100,00% 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 16 272 476,00 16 272 467,45 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

16 238 631,00 16 238 622,45 100,00% 

    6410 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje  i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

33 845,00 33 845,00 100,00% 
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Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 3
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 
 75414   Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 186 893,00 186 893,00 100,00% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

186 893,00 186 893,00 100,00% 

755     Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 326 516,43 98,94% 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 326 516,43 98,94% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

330 000,00 326 516,43 98,94% 

801     Oświata i wychowanie 1 202 825,25 1 193 594,67 99,23% 

  80153   
Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

1 202 825,25 1 193 594,67 99,23% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 148 535,87 1 140 029,59 99,26% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

54 289,38 53 565,08 98,67% 

851     Ochrona zdrowia 25 260,00 24 690,50 97,75% 

  85156   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

23 000,00 22 430,50 97,52% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

23 000,00 22 430,50 97,52% 

  85195   Pozostała działalność 2 260,00 2 260,00 100,00% 
 

 
 
 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 45 – 

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
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Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 160,00 1 160,00 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

1 100,00 1 100,00 100,00% 

852     Pomoc społeczna 3 841 460,06 3 802 109,45 98,98% 

  85203   Ośrodki wsparcia 2 912 836,00 2 912 836,00 100,00% 

  

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

2 798 188,00 2 798 188,00 100,00% 

  6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na  inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami 

114 648,00 114 648,00 100,00% 

  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 644 745,00 622 259,75 96,51% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

644 745,00 622 259,75 96,51% 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 79 453,06 73 837,70 92,93% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

79 453,06 73 837,70 92,93% 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 522,00 1 522,00 100,00% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 522,00 1 522,00 100,00% 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 189 488,00 178 238,00 94,06% 
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Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 5
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

189 488,00 178 238,00 94,06% 

  85231   Pomoc dla cudzoziemców 13 416,00 13 416,00 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

13 416,00 13 416,00 100,00% 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 101 993,99 1 099 436,90 99,77% 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 792 512,10 789 955,01 99,68% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

792 512,10 789 955,01 99,68% 

  85334   Pomoc dla repatriantów 78 804,39 78 804,39 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

78 804,39 78 804,39 100,00% 

  85395   Pozostała działalność 230 677,50 230 677,50 100,00% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

230 677,50 230 677,50 100,00% 

855     Rodzina 172 504 213,31 172 134 878,44 99,79% 

  85501   Świadczenie wychowawcze 121 981 792,00 121 972 200,25 99,99% 

    2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na  zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

121 981 792,00 121 972 200,25 99,99% 
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Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 6
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

43 706 871,00 43 378 207,64 99,25% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

43 706 871,00 43 378 207,64 99,25% 

  85503   Karta Dużej Rodziny 3 832,00 3 138,53 81,90% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

3 832,00 3 138,53 81,90% 

  85504   Wspieranie rodziny 4 152 000,00 4 147 777,12 99,90% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

4 073 570,00 4 071 827,12 99,96% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

78 430,00 75 950,00 96,84% 

  85508   Rodziny zastępcze 1 241 085,00 1 223 901,89 98,62% 

    2160 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na  zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone powiatom 
związane z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku do 
zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego 
stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

1 241 085,00 1 223 901,89 98,62% 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 476 421,31 467 441,01 98,12% 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

476,31 476,31 100,00% 
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Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 7
 

Dział Rozdział § Treść Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2160 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na  zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone powiatom 
związane z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku do 
zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego 
stanowiących pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

475 945,00 466 964,70 98,11% 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 

942 212,00 942 212,00 100,00% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

942 212,00 942 212,00 100,00% 

      199 149 479,22 198 689 848,85 99,77% 
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Zmiany uchwały budżetowej miasta dokonane w  2020 roku 
Dochody według źródeł – część opisowa 
Budżet miasta Gorzowa Wlkp. na 2020 rok został uchwalony 19 grudnia 2019 roku  

w następujących wysokościach: 

− dochody budżetu w łącznej kwocie                                                         952.352.195,00 zł 

− wydatki budżetu w łącznej kwocie                                                       1.107.168.106,00 zł 

oraz 

− przychody budżetu w łącznej kwocie                                                      174.315.911,00 zł 

− rozchody budżetu w łącznej kwocie                                                          19.500.000,00 zł 

 

W  2020 roku budżet miasta zmniejszył się o kwotę                                      (-) 37.575.812,69 zł 

w wyniku następujących decyzji: 

 

1. Minister Finansów dokonał zmniejszenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu    

terytorialnego o kwotę                                                                                  (-) 2.778.844,00 zł 

    z tego: 

a) części oświatowej subwencji ogólnej  o kwotę                                           (-) 5.288.537,00 zł 

  na zadania gminne zwiększono o kwotę                                                   6.416.809,00 zł 

  na zadania powiatu zmniejszono o kwotę                                           (-) 11.705.346,00 zł  

b) na uzupełnienie dochodów powiatu zwiększono o kwotę                               2.509.693,00 zł  

 

2. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych  

na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu następująco: 

a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę                                              3.712.778,17 zł 

   w tym: 

− dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                 915.611,00 zł 

− realizacja rządowego programu „Aktywna tablica”                                         92.960,00 zł 

− realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu                          80.000,00 zł 

− realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”                            12.000,00 zł 

− zasiłki stałe                                                                                                    120.000,00 zł 

− prowadzenie ośrodków pomocy społecznej                                                  153.673,00 zł 

− realizację wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020                   367.716,17 zł 

− funkcjonowanie domów pomocy społecznej                                                 968.601,00 zł 

− pomoc materialna dla uczniów                                                                      619.637,00 zł 

− realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020                                    315.140,00 zł 

− zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”                                                          67.440,00 zł 
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b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę  (-) 161.125,00 zł 

w tym: 

 opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia  z pomocy 

społecznej (-) 51.000,00 zł 

 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe (-) 31.000,00 zł 

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  (-) 79.125,00 zł 

 
3. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych  przeznaczonych na realizację 

własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu następująco: 

a) zwiększył dotację na realizację zadań o kwotę  280.000,00 zł 

w tym: 

 realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020 280.000,00 zł 

 
b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę  (-) 2.200.000,00 zł 

w tym: 

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska  

i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego  

do ul. Mosiężnej” (-) 2.200.000,00 zł 

 

4. Wojewoda Lubuski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami i realizowanych przez powiat następująco: 

 
a) zwiększył dotacje na realizację zadań o kwotę  9.133.716,67 zł 

w tym: 

 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

          wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania  

          w sprawie jego zwrotu 137.075,11 zł 

 gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 126.503,95 zł 

 zadania z zakresu geodezji i kartografii 26.000,00 zł 

 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora 

        Nadzoru Budowlanego 47.450,00 zł 

 wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej  763.828,00 zł 

 realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej  

        Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” 99.100,00 zł 

 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej  1.621.231,00 zł 
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 pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali statut uchodźcy, zgodnie  

z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej  13.416,00 zł 

 pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności 300.412,10 zł 

 pomoc dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji 78.804,39 zł 

 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o Karcie Polaka 230.677,50 zł 

 przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 33.825,00 zł 

 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 655.199,00 zł 

 pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania miejsc kwarantanny 

w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19  186.893,00 zł 

 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały  

ćwiczeniowe 1.202.825,25 zł 

 ośrodki wsparcia - program kompleksowego wsparcia  

dla rodzin „Za życiem”  470.167,00 zł 

 dodatki energetyczne i mieszkaniowe 79.453,06 zł 

 realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  

Karta Dużej Rodziny 3.832,00 zł 

 wspieranie rodziny – program „Dobry start” 198.600,00 zł 

 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  

składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  

społecznego   2.439.871,00 zł 

 opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia   

z pomocy społecznej                      110.212,00 zł 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 173.135,00 zł 

 umieszczenie w pieczy zastępczej osób posiadających polskie  

obywatelstwo a niemających zamieszkania na terytorium RP 476,31 zł 

 placówki opiekuńczo-wychowawcze program „Rodzina 500+” 134.630,00 zł 

  wykonania postanowienia sądowego o przyjęciu do dps 100,00 zł 

 

b) zmniejszył dotacje na realizację zadań o kwotę  (-) 12.465.576,45 zł 

    w tym: 

 pokrycie kosztów wydania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej  (-) 80,00 zł 

 wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9  

ustawy o pomocy społecznej (-) 1.558,00 zł 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-) 5.512,00 zł 
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 świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z ustawą z dnia  

11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (-) 12.449.208,00 zł 

 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  (-) 3.718,45 zł 

 przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych  (-) 500,00 zł 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (-) 5.000,00 zł 

5. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje celowe przeznaczone na realizację  

zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych  

zadań zleconych gminie ustawami i realizowanych przez powiat w kwocie  148.493,00 zł 

w tym:  

 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”    

          realizowanego przez ośrodki wsparcia                                                           114.648,00 zł 

 „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności” KM PSP 20.000,00 zł 

 „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”                                                               13.845,00 zł 

 

6. Zgodnie z zawartymi porozumieniami miasto otrzymało dotacje 

 na zadania bieżące  w wysokości 748.420,77 zł 

w tym: 

 Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim udzielił dotacji 

na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 

nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w 2019r. 22.250,77 zł 

 Wojewoda Lubuski udzielił dotacji na realizację programu  

„Świadomie bez przemocy” 27.625,00 zł 

 Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji na realizację „Programu 

     Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” 25.344,00 zł 

 Minister Edukacji Narodowej udzielił dotacji na realizację zadań wynikających 

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 214.660,00 zł 

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał dotację na  

realizację zadania publicznego w ramach Programu „Od zależności 

ku samodzielności” 44.573,00 zł 

 Marszałek Województwa Lubuskiego przekazał dotacje na pokrycie 

   kosztów wyposażenia mieszkania chronionego dla samotnych 

   matek z dziećmi 100.000,00 zł 

 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na kształcenie uczniów  

w zakresie teoretycznego przygotowania do zawodu  175.119,00 zł 
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 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci 

   w Pogotowiu Opiekuńczym   138.849,00 zł 

 

7. Wojewoda Lubuski zgodnie z zawartym porozumieniem zmniejszył  

wysokość dotacji przyznanej na przeprowadzenie kwalifikacji  

wojskowej w 2020 roku o kwotę  (-) 6.061,52 zł 

 

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał  

 na realizację zadania „Woda to życie – dbajmy o nią” środki w wysokości  12.585,00 zł 

 

9. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazał 

dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. środki w wysokości 178.000,00 zł  

      z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim  

      w tym: 

 „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”                                                    32.000,00 zł 

 „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności”                                                  20.000,00 zł 

 zakup paliwa i materiałów do utrzymania gotowości bojowej  

w jednostkach ratowniczo-gaśniczych                                                              1.000,00 zł 

 zakup specjalnego umundurowania –środki ochrony indywidualnej 

dla funkcjonariuszy                                                                                       125.000,00 zł 

  

10. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa 

 Polska – edycja 2020 przyznało dotację na realizację zadania 

„Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej” w kwocie  2.000.000,00 zł 

 

11. Zmniejszono dotację z funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

zaplanowaną na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego 

stadion lekkoatletyczny przy  ul. Krasińskiego” o kwotę  (-) 3.500.000,00 zł 

   

12. Marszałek Województwa Lubuskiego przekazał dotację celową w formie 

pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania  

„Modernizacja obiektu sportowego stadion lekkoatletyczny  

przy  ul. Krasińskiego” w kwocie 700.000,00 zł 

 

13. W ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Pro Europa Viadrina 

 zostały przyznane środki na realizację projektu  

„Jesteśmy odkrywcami ”  w kwocie 3.840,00 zł 
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14. W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zostały przyznane środki 

na realizację projektu „No Borders Band-akustycznie”  w kwocie 38.885,00 zł 

 
15. Stowarzyszenie Pro Europa Viadrina przeznaczyło środki na realizację 

projektu „4x9- prosta sprawa” w kwocie 10.000,00 zł 

 
16. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki 

 na obsługę zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd” oraz realizację 

Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 156.955,67 zł 

 
17. Na szkolenia grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół  

Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. Polski Związek Kajakowy,  

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Polski Związek Pływacki  

przyznały dla Miasta Gorzowa Wlkp. środki w wysokości 186.800,00 zł 

18. Zwiększono dochody własne o kwotę 343.127,00 zł 

w tym: 

 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 201.527,00 zł 

 zwrot dotacji przez niepubliczne jednostki systemu oświaty 141.600,00 zł 

   
19. Zwiększono dochody tytułem otrzymania darowizn w wysokości  213.016,00 zł 

      w tym: 

 darowizny na rzecz placówek oświatowych  36.436,00 zł 

 darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych  65.580,00 zł 

 darowizny na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj seniora” 111.000,00 zł 

 
20. Zwiększono  wpływy  z opłat, najmu i dzierżaw, kar i odszkodowań, różnych  

dochodów, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych  

i pomocy społecznej o kwotę 238.009,00 zł 

 
21. Zwiększono dochody  z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

o kwotę  671.873,00 zł 

 
22. Zwiększono dochody własne budżetu miasta o kwotę  4.898.853,00 zł 

z tego: 

 wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych  230.000,00 zł 

 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  4.668.853,00 zł 

23. Zmniejszono dochody własne budżetu miasta o kwotę  (-) 14.752.119,00 zł 

w tym: 
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 ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (-) 4.372.707,00 zł 

 z tytułu czynszu dzierżawnego  (-) 170.000,00 zł 

 ze sprzedaży składników majątkowych  (-) 2.209.412,00 zł 

 z tytułu sprzedaży majątku  (-) 8.000.000,00 zł 

 
24. Zwiększono dochody budżetu miasta o środki planowane do pozyskania  na realizację 

zadań finansowanych  z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych o kwotę 18.324.270,00 zł 

 
25. Zmniejszono dochody budżetu miasta o środki planowane do pozyskania  na realizację 

zadań finansowanych  z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych o kwotę (-) 43.711.709,00 zł 

 
26. Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 28.591.424,00 zł , których 

źródłem pokrycia są  przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające                     

z rozliczenia środków określonych art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz niewykorzystane środki 

pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi                   

w odrębnych ustawach. 

 
27. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę (-) 17.971.180,00 zł, które 

przeznaczono na rozchody budżetu miasta związane ze spłatą kredytów bankowych. 

 
28. Zmniejszono łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę (-) 16.029.422,00 zł, których 

źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe. 

 
Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 

 dochody budżetu w łącznej kwocie 914.776.382,31 zł 

 wydatki budżetu w łącznej kwocie  1.064.183.115,31 zł 

 przychody budżetu w łącznej kwocie  186.877.913,00 zł 

 rozchody budżetu w łącznej kwocie  37.471.180,00 zł 
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DOCHODY 913.717.540,89 zł 

 
Uchwałą Nr XVII/325/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2019 roku 

ustalono dochody miasta w wysokości 952.352.195 zł, w tym dochody bieżące – 768.510.048  zł  

 i dochody majątkowe – 183.842.147 zł. 

Przewidywane kwoty dochodów w 2020 roku zmniejszono o kwotę (-) 37.575.812,69 zł i na koniec 

okresu sprawozdawczego wyniosły 914.776.382,31 zł, w tym dochody bieżące – 775.797.938,31 zł   

i dochody majątkowe – 138.978.444,00 zł. 

Przyczyny zmian planu dochodów omówiono w części ZMIANY BUDŻETU. 

W 2020 roku wykonano dochody budżetu miasta w kwocie  913.717.540,89 zł, co stanowi  

99,88 % planu po zmianach. Dochody bieżące wykonano  w kwocie 774.289.647,58 zł, a dochody 

majątkowe w kwocie 139.427.893,31 zł. 

 
Dochody z podatków i opłat 132.171.860,84 zł 

 
Podatek rolny 236.728,89 zł 

W budżecie przewidziano uzyskanie dochodów z podatku rolnego w wysokości  

206.000,00 zł, z tego od osób prawnych 22.000,00 zł, a od osób fizycznych 184.000,00 zł.  

W 2020 roku wykonano dochody z podatku rolnego w kwocie  236.728,89 zł,  

co stanowi 114,92 % planu.  Od osób prawnych wpłynęła kwota 35.013,04 zł, a od osób fizycznych  

201.715,85 zł.  

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności do zapłaty wyniosły 15.367,08 zł,  

w tym zaległości 15.367,08 zł, a nadpłaty 2.207,84 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono  

623 upomnienia oraz 290 tytułów wykonawczych. 

 
Podatek od środków transportowych 6.065.584,72 zł 

Z tytułu podatku od środków transportowych planowano uzyskanie dochodów 

 w wysokości 5.826.000,00 zł, z tego od osób prawnych 5.057.000,00 zł, a od osób fizycznych 

769.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody z tego podatku w kwocie 6.065.584,72 zł, 

co stanowi 104,11 % planu. Od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 5.185.221,57 zł,  

a od osób fizycznych 880.363,15 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za  2020 rok zamknęły się kwotą 

9.468.508,33 zł. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku należności  

do zapłaty wynosiły 625.608,71 zł, w tym zaległości 625.608,71 zł, natomiast nadpłaty                             

- 35.598,63 zł. W celu egzekucji należności wystawiono 239 upomnień i 95 tytułów wykonawczych. 

 
 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 57 – 

Podatek od nieruchomości  84.932.764,30 zł 

Z podatku od nieruchomości zaplanowano 86.721.667,00 zł. W 2020 roku uzyskano 

dochody z tego podatku w kwocie 84.932.764,30 zł, co stanowi 97,94 % planu. Osoby prawne 

zapłaciły podatek od nieruchomości na kwotę 68.203.028,02 zł, a osoby fizyczne 16.729.736,28 zł.  

Na podstawie uchwały  Rady Miasta Nr XXVI/311/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                          

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na 

prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dokonano zwolnienia                    

z podatku od nieruchomości na kwotę 1.945,53 zł.  

W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/352/2016 z dnia 

29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna 

pomoc inwestycyjną udzielono zwolnień na kwotę 100.478,73 zł. 

Rozłożono na raty spłatę podatków w kwocie 3.923.007,00 zł i odsetek w wysokości 

229.170,00 zł oraz udzielono ulg w postaci umorzenia podatku w kwocie 1.694.370,72 , odsetek               

w kwocie 14.329,53 zł. 

 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok  zamknęły się kwotą  

1.590.202,21 zł. 

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 16.250.253,16 zł, w tym zaległości  

11.601.124,26 zł, a nadpłaty 180.782,78 zł.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 5.029 upomnień oraz 1.989 tytułów 

wykonawczych. 

 
Podatek leśny 13.357,39 zł 

Dochody z podatku leśnego szacowano w wysokości 12.900,00 zł. W 2020 roku wykonano 

dochody w kwocie  13.357,39 zł, co stanowi 103,55 %  planu.  

W omawianym okresie nie udzielono podatnikom ulg. Na 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły   

0,60 zł, a nadpłaty 3,06 zł. 

 
Karta podatkowa  301.534,89 zł 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego  

w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. W 2020 roku wykonano 

dochody w kwocie 301.534,89 zł, co stanowi 125,64 % planu.  

 W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń w kwocie głównej 11,00 zł. 

 Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 1.242.567,16 zł, w tym zaległości 1.155.942,48 zł. 
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Podatek od spadków i darowizn  672.456,96 zł 

Z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w budżecie miasta dochody  

w wysokości 450.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 672.456,96 zł, co stanowi 

149,43 % planu.  

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg podatnikom. 

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 139.787,33 zł, w tym zaległości 

124.084,51 zł. 

 
Podatek od czynności cywilnoprawnych  7.950.017,98 zł 

Wpływy z podatku szacowano w wysokości 6.820.000,00 zł. W 2020 roku wykonano 

dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.950.017,98  zł, co stanowi 116,57 % 

planu.  

W okresie sprawozdawczym  nie udzielono podatnikom ulg.  

Na 31 grudnia 2020 roku należności wyniosły 467.612,02 zł, w tym zaległości 408.810,47 zł. 

 
Opłata skarbowa  6.598.998,60 zł 

Dochody z opłaty skarbowej przewidziano w wysokości 5.200.000,00 zł. W 2020 roku 

wykonano dochody w kwocie 6.598.998,60 zł, co stanowi 126,90 % planu.  

Na 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 3.563,80 zł.  

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie.  

 
Opłata targowa  244.671,00 zł 

           Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 306.000,00 zł.  

W 2020 roku  wykonano dochody w kwocie 244.671,00 zł, co stanowi 79,96 % planu.  

Na koniec omawianego okresu zaległości wyniosły 22.294,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie. 

 
Opłaty komunikacyjne  3.070.113,51 zł 

Z tytułu opłat komunikacyjnych przewidziano w budżecie dochody w wysokości  

2.800.000,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 3.070.113,51 zł, co stanowi 

109,65 % planu. 

 
Opłaty za czynności egzekucyjne  102.028,02 zł 

Z opłat za czynności egzekucyjne zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości  

96.500,00  zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 102.028,02 zł, co stanowi  

105,73 % planu. 
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Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 860.096,41 zł 

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 325.874,00 zł z tytułu opłat  

za zarząd, użytkowanie i służebność. Uzyskane wpływy stanowią 263,94 % planu. 

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 50,00 zł a nadpłaty 103,67 zł. 

 
Opłata z tytułu  w użytkowania wieczystego 2.077.837,70 zł 

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3.300.000,00 zł jako opłaty  

z tytułu oddania gruntów w  użytkowanie wieczyste. Uzyskane wpływy stanowią 62,96 % 

założonego planu. 

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za  użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

należności wynoszą 3.014.185,72 zł, w tym zaległości 1.480.600,82 zł, a nadpłaty 276.969,88 zł. 

 
Opłata administracyjna i inne opłaty   19.045.670,47 zł 

W budżecie miasta z tytułu pozostałych opłat zaplanowano  dochody w wysokości 

19.044.540,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 19.045.670,47 zł tytułem 

następujących opłat:  

 za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych                               3.015.685,20 zł 

 za wydanie prawa jazdy                                                                             249.600,00 zł 

 za zajęcie pasa drogowego oraz  przejazd pojazdów  

nienormatywnych                                                                                  1.880.080,33 zł 

 za przejazd bez ważnego biletu, za parkowanie, za korzystanie 

przez operatorów z przystanków komunikacji miejskiej                        1.144.461,31 zł  

 za licencje i koncesje na wykonanie usług  w transporcie                           64.420,45 zł 

 za usuwanie i przechowywanie pojazdów zagrażających  

bezpieczeństwu w ruchu drogowym, z tyt. przepadku pojazdu,             82.729,56 zł 

 za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, 

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu , żłobku, zakwaterowanie  

w internacie, oświata –duplikaty świadectw i legitymacji, karta  

dużej rodziny                                                                                        5.091.337,00 zł 

 za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia                          25.983,64 zł 

 za wypisy i wyrysy w  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej                  398.168,47 zł 

 dochody z cmentarza komunalnego                                                     2.209.766,28 zł 

 opłaty i kary  za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew,  

opłaty wodnej, opłaty za jachty                                                        4.780.978,98 zł 

 z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji                                   13.450,37 zł 

 z tytułu udzielenia ślubów w terenie                                                            6.000,00 zł 

 zwroty kosztów upomnień, wpływy z opłat za wydawane 

dzienniki budowy                                                                                      83.008,88 zł 
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 Dochody z gospodarowania majątkiem  26.573.853,37 zł 

 
      W budżecie miasta zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem miasta  

w wysokości 22.051.157,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota  

26.573.853,37 zł, co stanowi 120,51 % planu.  

 
W omawianym okresie uzyskano dochody bieżące w wysokości                2.864.297,55 zł 

z tytułu: 

 dzierżawy gruntów                                                                                  1.591.309,84 zł 

 najmu i dzierżawy składników majątku                                                   1.272.987,71 zł 

 
oraz majątkowe w wysokości                                                                           23.709.555,82 zł  

z tytułu: 

 sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz lokali mieszkalnych 

      i niemieszkalnych, ratalnej ceny sprzedaży                                         21.648.489,27 zł 

 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania  

wieczystego w prawo własności                                                             2.061.066,55 zł 

 
W 2020 roku w drodze przetargów i bezprzetargowo sprzedano 27 działek pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, 9 działek na cele usługowe i warsztatowe,11 działek pod budowę 

garaży, 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. 

W drodze zamiany 6 działek przeznaczono na poprawę warunków zagospodarowania przyległej 

nieruchomości w celu pozyskania 6 działek zajętych  pod drogę publiczną, Kanał Siedlicki, do 

obsługi rzeki Kłodawki, pod zieleń i urządzenia melioracji oraz w celu zapewnienia alternatywnego 

dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 15. 

Na 31 grudnia 2020 roku należności wraz z odsetkami z tytułu wpływu dochodów 

 z gospodarowania majątkiem wynoszą 4.629.497,52 zł.  

 
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  172.784.416,95 zł 

 
Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałów  

w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano dochody budżetu miasta  

w wysokości 175.142.529,00 zł. W 2020 roku na rachunek miasta wpłynęła kwota 172.784.416,95 

zł, co stanowi 98,65 % planu po zmianach. 

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu: 

 
 Udział gminy w PIT                                                           125.887.359,00 zł (97,12 %)  

 Udział powiatu w PIT                                                          33.814.103,00 zł (97,12 %) 

 Udział gminy w CIT                                                           10.824.955,77 zł (121,63 %) 

 Udział powiatu w CIT                                                          2.257.999,18 zł (125,44 %) 
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Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 262.037.469,50 zł 

 na zadania własne                                                                                       21.875.719,80 zł 

w tym: 

a) zadania bieżące                                                                          16.001.216,11 zł 

 dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego                                                                           4.952.170,62 zł 

 rozliczenie dotacji za 2019r. – zwrot z LUW 

w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”                    1,60 zł 

 zakup nowości wydawniczych do bibliotek  szkolnych w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”                             12.000,00 zł 

 realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii  

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”                             92.960,00 zł 

 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów  

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  

„Wyprawka szkolna”                                                                          64.138,17 zł 

 program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”                                   80.000,00 zł 

 składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej                                                395.000,00 zł 

 zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                     906.832,84 zł 

 zasiłki stałe                                                                                     3.868.861,98 zł 

 prowadzenie ośrodków pomocy społecznej                                    862.941,44 zł 

 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                     1.015.875,00 zł 

 pomoc materialna dla uczniów - stypendia                                   476.379,25 zł 

 prowadzenie domów pomocy społecznej                                       2.730.321,00 zł 

 realizacja resortowego programu „MALUCH+” 2020                       310.298,68 zł 

 realizacja zadania wynikającego z wieloletniego  

programu „Senior+” na lata 2015-2020                                           233.435,53 zł 

  

b) zadania majątkowe                                                                         5.874.503,69 zł 

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska  

i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego 

do ul. Mosiężnej”                                                                         5.635.441,90 zł 

 „MALUCH+” 2020                                                                          239.061,79 zł  
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 na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami  75.026.782,01 zł  
w tym: 

 zadania bieżące                                                                           74.878.289,01 zł 

 zwrot rolnikom części podatku akcyzowego  

zawartego w cenie oleju napędowego                                                137.075,11 zł 

 wynagrodzenia pracowników administracji realizujących 

zadania zlecone                                                                              1.427.958,00 zł 

 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                      23.906,46 zł 

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                639.078,07 zł 

 Powszechny Spis Rolny 2020                                                       27.320,73 zł  

 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

 lub materiały ćwiczeniowe                                                              1.193.594,67 zł 

 wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej                           1.160,00 zł 

 prowadzenie ośrodków wsparcia                                                 2.798.188,00 zł 

 dodatki energetyczne                                                                      73.837,70 zł 

 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki                          1.522,00 zł 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                  178.238,00 zł 

 wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne                                  43.378.207,64 zł 

 rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny      3.138,53 zł  

 wspieranie rodziny                                                                       4.147.777,12 zł 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej            942.212,00 zł 

 gospodarowanie gruntami i nieruchomościami  

Skarbu Państwa                                                                               344.149,47 zł 

 zadania z zakresu geodezji i katastru                                              370.981,83 zł 

 sprawowanie nadzoru budowlanego                                            544.410,79 zł 

 przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej                                     19.781,55 zł 

 wydatki obronne                                                                                  5.500,00 zł 

 realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r.  

o ustanowieniu ”Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 

w latach 2017-2020”                                                                            99.100,00 zł 

 realizacja zadań przez Komendę Miejską PSP                       16.238.622,45 zł 

 obrona cywilna                                                                                10.000,00 zł 

 sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                 326.516,43 zł 
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 regulowanie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte  

ubezpieczeniem zdrowotnym                                                           22.430,50 zł 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                              622.259,75 zł 

 utworzenie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku  

z pandemią koronawirusa COVID-19                                               186.893,00 zł 

 pokrycie kosztów wykonania postanowienia sądowego  

o przyjęciu do DPS-ów                                                                          1.100,00 zł 

 pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej  

Polskiej status uchodźcy                                                                        13.416,00 zł 

 umieszczenie w pieczy zastępczej osób posiadających 

obywatelstwo polskie, niemających zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej                                                                          476,31 zł 

 prowadzenie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności            789.955,01 zł 

 pomoc dla repatriantów                                                                        78.804,39 zł 

 realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o Karcie Polaka                                                                                    230.677,50 zł 

 
c) zadania majątkowe                                                                         148.493,00 zł 

 adaptacja pomieszczeń  ŚDS przy ul.Armii Polskiej 38 w ramach  

   Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”              114.648,00 zł 

 „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności” KM PSP                     20.000,00 zł 

 „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”                                                        13.845,00 zł 

  
   na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją 

 dodatków i świadczeń stanowiących pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci 123.663.066,84 zł 

 

 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami  

administracji rządowej 248.002,12 zł 

w tym: 

 w zakresie utrzymania cmentarza wojennego                                  25.000,00 zł 

 w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej                      20.938,48 zł 

 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu 

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono zadania 

doradcy metodycznego w 2019r.                                                  22.250,77 zł 

 realizację Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas 
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Mundurowych                                                                                24.288,00 zł 

 realizację programu „Świadomie bez przemocy”                              27.625,00 zł 

 realizację programu „Od zależności ku samodzielności”                 44.573,00 zł 

 realizację zadań wynikających z programu kompleksowego  

wsparcia dla rodzin „Za życiem”                                                    83.326,87 zł 

 
 na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi  

jednostkami samorządu terytorialnego 3.916.305,92 zł 

           w tym: 

 zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego                         2.533.715,52 zł 

 kształcenie w zakresie teoretycznego  

przygotowania do zawodu                                                          701.582,00 zł 

 pokrycie kosztów Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności                                                                        376,10 zł 

 za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych                                   283.383,22 zł 

 za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych                            397.249,08 zł 

 
 środki z państwowych funduszy celowych                                                2.466.832,28 zł 

w tym 

a) zadania bieżące                                                                               277.932,30 zł 

 obsługa zadań PFRON i zadania „Aktywny Samorząd”                    147.661,05 zł 

 obsługa zadania „Opieka wytchnieniwa”                                               4.271,25 zł 

 zakup specjalistycznego umundurowania, paliwa i materiałów  

              na potrzeby KM PSP                                                                          126.000,00 zł 

b) zadania majątkowe                                                                        2.188.899,98 zł 

  „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności” KM PSP                   20.000,00 zł  

 „Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej 

         Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”                                                    51.999,98 zł 

 „Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej”              2.000.000,00 zł 

 „Modernizacja obiektu sportowego –stadion lekkoatletyczny 

              przy ul. Krasińskiego”                                                                         116.900,00 zł 

 
 środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł  32.302.666,64 zł 

w tym: 

a) zadania bieżące                                                                                273.528,64 zł 

 projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 13 

ze  środków Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina  

 „Jesteśmy odkrywcami”                                                                       3.840,00 zł 
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 projekty realizowane przez Przedszkole Miejskie nr 23 

ze  środków Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina:                              4.076,32 zł 

 Koncert Świąteczny  z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 „Zabawy z różnych stron świata”                                               1.076,32 zł 

 „Koty na szlaku”                                                                               3.000,00 zł 

 projekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

„No Borders Band – akustycznie” 

(Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)                                      36.438,10 zł 

 projekt „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole  

Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim” (środki  

z Polskiego  Związku Kajakowego, Polskiego Związku Towarzystwa  

Wioślarskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego)                    105.200,00 zł 

- projekt badawczy „FEW-meter-Zintegrowany model pomiaru  

i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego 

 metabolizmu miejskiego”  

(środki z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie)                        57.000,00 zł 

- zadanie „Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa 

 Wielkopolskiego” (środki NFOŚiGW)                                              24.889,00 zł 

- zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 

Miasta Gorzowa” (środki WFOŚiGW)                                              29.501,22 zł 

- kampania edukacyjno-informacyjna „Woda to życie dbajmy o nią” 

 (środki WFOŚiGW)                                                                         12.584,00 zł 

b) zadania majątkowe                                                                      32.029.138,00 zł 

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 
 wpływy z wpłat innych gmin i powiatów na  

dofinansowanie zadań bieżących 1.738.094,89 zł 

 dotacje otrzymane z Województwa Lubuskiego z tytułu 

 pomocy finansowej  799.999,00 zł 

a) zadania bieżące                                                                              99.999,00 zł 

 wyposażenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi 

b) zadania majątkowe                                                                       700.000,00 zł 

 „Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego” 
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Subwencja ogólna 202.341.673,00 zł 

 W budżecie miasta dochody z subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości  

202.341.673,00 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 202.341.673,00 zł, co stanowi 

100,00 % planu po zmianach. Wykonanie subwencji  przedstawia się następująco:  

 część oświatowa                                                                        188.577.381,00 zł 

 część gminna                                                                        81.604.349,00 zł 

 część powiatowa                                                                 106.973.032,00 zł 

 część wyrównawcza dla powiatu                                                   1.324.963,00 zł 

 część równoważąca dla gmin                                                           615.887,00 zł 

 część równoważąca dla powiatu                                                    9.313.749,00 zł 

 uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu                                   2.509.693,00 zł 

- środki na uzupełnienie dochodów bieżących                                    80.628,00 zł 

- środki na inwestycje na drogach publicznych                              2.429.065,00 zł 

 

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa  81.332.623,79 zł 

W budżecie przewidziano dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa  

na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej  

w wysokości 119.122.372,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 81.332.623,79 zł,  

co stanowi 68,28 % planu po zmianach. Uzyskane dochody dotyczą następujących projektów: 

 

 dochody bieżące                                                                                                  10.567.953,86 zł 

 „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, 

 Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II”                                                                2.021,36 zł 

 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków  

POPT 2014-2020”                                                                                               362.103,73 zł 

 „Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim”                                                          99.876,00 zł 

 „Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły”                       105.612,21 zł 

 „Z książki na ekran”                                                                                               18.589,47 zł 

 „Nigdy się nie poddawaj”                                                                                       17.621,13 zł 

 „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej 

polsko-niemieckiego pogranicza”                                                                       114.667,69 zł 

 „Mobilni na europejskim rynku pracy”                                                                 112.107,43 zł 

 „Budujemy bez granic”                                                                                            1.249,31 zł 

 Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”                75.803,81 zł 

 „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”                                                     100.000,00 zł 

 „Zdalna szkoła +”                                                                                                162.195,00 zł 

 „EGIDA-DPS 1”                                                                                                   336.047,24 zł 
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 „EGIDA-DPS 2”                                                                                                     98.738,65 zł 

 „Społeczne remedium”                                                                                     1.200.751,14 zł 

 „COVID.19.04.28” 132.975,37 zł 

 „On-linowa edukacja” 1.613.911,37 zł 

 „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” 3.959.147,55 zł 

 „Plan na jutro” 275.141,14 zł 

 „Panaceum na pokolenie Z” 201.083,32 zł 

 „Qulinarne przedszkolaki” 425.003,86 zł 

 „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora” 669.421,08 zł 

 „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie  

epidemii COVID-19 483.886,00 zł 

 
 dochody majątkowe 70.764.669,93 zł 

 „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 16.627.018,68 zł 

 „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą  

ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” 61.963,67 zł 

 „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” 3.003.260,26 zł 

 „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” 13.587.634,63 zł 

 „Modernizacja wschodniego wylotu DK Nr 22 w Gorzowie Wlkp. 

 na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” 6.930.116,54 zł 

 „Szlak stolic EV2/R1” 1.683.172,41 zł 

 „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – ETAP II” 1.635.357,06 zł 

 „Mieszkać lepiej” 11.369,26 zł 

 „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej 

polsko-niemieckiego pogranicza” 766.200,64 zł 

  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

w Gorzowie Wlkp. III etap” 2.300.481,71 zł 

 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.” 224.603,80 zł 

 „Zawodowcy w Gorzowie 2.0.” 166.795,34 zł 

 „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora” 240.000,00 zł 

 „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta 

Gorzowa Wlkp. – etap I” 11.843.029,39 zł 

 „Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I” 779.545,17 zł 

 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp.  

wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz  

z zagospodarowaniem wybranych podwórek” 2.560.857,47 zł 

 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez 
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 uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej” 140.461,94 zł 

  „Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja  

w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” 1.690.780,51 zł 

 „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.” 2.625.391,50 zł 

 „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację 

 i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., 

 Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” 3.886.629,95 zł 

 

Pozostałe dochody 36.475.643,44 zł 

Pozostałe dochody zaplanowano w budżecie miasta w wysokości 33.724.382,00 zł  

w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 36.475.643,44 zł, co stanowi 108,16 % 

planu po zmianach. 

Dochody uzyskano z następujących źródeł: 

 dochody z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  6.940,00 zł 

 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i in. kar pieniężnych 270.712,78 zł 

 dochody uzyskane przez jednostki budżetowe miasta 8.282.614,22 zł 

 wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej  10.296.209,12 zł 

 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,  

z tytułu opłaty prolongacyjnej   326.453,27 zł 

 odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta ,od lokat 719.089,12 zł 

 zwrot niewykorzystanej części rekompensaty za 2019r. przekazanej MZK 474.876,20 zł 

 zwrot kosztów postępowania sądowego i kosztów adwokackich 173.293,18 zł 

 rozliczenie VAT z lat ubiegłych 6.786.669,00 zł 

 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.386.377,26 zł 

 dochody z kar umownych i odszkodowań 523.503,55 zł 

 darowizny, spadki i zapisy 218.877,50 zł 

 wycena nieruchomości , przepadki wadium 40.220,14 zł 

 dochody z tyt. dokonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wpłat  

w ramach Przedsięwzięcia Redukcja emisji zanieczyszczeń 

w śródmieściu KAWKA 1.334.192,07 zł 

 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP  2.039.596,99 zł 

 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi  6.469,45 zł 

 50 % od zaliczek oraz 40% należności funduszu alimentacyjnego  438.296,18 zł 

(na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z lat ubiegłych 

 wynoszą  26.009.906,20 zł) 

 rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta  

w wyniku ulg ustawowych 104.022,00 zł 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 69 – 

 zwrot nienależnych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 

 wraz z odsetkami   463.663,52 zł 

 dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych  1.583.567,89 zł 

(dochody majątkowe) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 70 – 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 71 – 

 

 

 

WYDATKI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 72 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 73 – 

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 1 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

010     Rolnictwo i łowiectwo 415 585,11 347 443,26 83,60% 

  01008   Melioracje wodne 145 790,00 145 755,00 99,98% 

    4300 Zakup usług pozostałych 138 990,00 138 990,00 100,00% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

6 800,00 6 765,00 99,49% 

  01030   Izby rolnicze 4 620,00 4 559,81 98,70% 

    2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego 

4 620,00 4 559,81 98,70% 

  01080   Działalność badawczo-rozwojowa 128 100,00 60 053,34 46,88% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 756,00 33 333,87 60,88% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 322,00 5 730,16 55,51% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

1 473,00 816,72 55,45% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 993,00 15 996,00 57,14% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 354,00 3 974,99 21,66% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 6 202,00 201,60 3,25% 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 0,00 0,00% 

  01095   Pozostała działalność 137 075,11 137 075,11 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 269,97 2 269,97 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390,21 390,21 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

27,57 27,57 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 134 387,36 134 387,36 100,00% 

020     Leśnictwo 5 000,00 4 533,63 90,67% 

  02002   Nadzór nad gospodarką leśną 5 000,00 4 533,63 90,67% 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 533,63 90,67% 

600     Transport i łączność 196 996 485,00 145 350 450,58 73,78% 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 113 024 570,00 88 075 155,19 77,93% 

    4300 Zakup usług pozostałych 56 167 932,00 52 156 763,14 92,86% 

    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 13 000,00 0,00 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 586 042,00 405 936,90 69,27% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 680 194,00 17 278 715,07 60,25% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 577 402,00 18 233 740,08 66,12% 

  60015   
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 
gminne) 

74 738 730,00 51 878 847,19 69,41% 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 353 525,00 1 777 577,80 75,53% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 295 101,00 23 318 965,44 85,43% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 532 284,00 17 943 911,90 73,14% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 557 820,00 8 838 392,05 42,99% 
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  60016   Drogi publiczne gminne 4 973 393,00 3 478 790,38 69,95% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 573 900,00 1 451 122,17 92,20% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 399 493,00 2 027 668,21 59,65% 

  60017   Drogi wewnętrzne 1 642 851,00 286 723,64 17,45% 

    4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 134 064,10 74,48% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 462 851,00 152 659,54 10,44% 

  60095   Pozostała działalność 2 616 941,00 1 630 934,18 62,32% 

    4300 Zakup usług pozostałych 100 920,00 92 430,00 91,59% 

    4430 Różne opłaty i składki 600 555,00 509 487,87 84,84% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 896 787,00 1 015 276,53 53,53% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 877,00 11 678,79 73,56% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 802,00 2 060,99 73,55% 

630     Turystyka 4 000,00 4 000,00 100,00% 

  63095   Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00% 

700     Gospodarka mieszkaniowa 17 278 325,95 14 864 635,62 86,03% 

  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 11 262 270,00 10 800 401,43 95,90% 

    2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego 

9 701 532,00 9 394 132,00 96,83% 

    6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych 

1 560 738,00 1 406 269,43 90,10% 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 187 744,95 3 788 605,22 73,03% 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 000,00 7 319,74 73,20% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 255,42 164 312,34 80,05% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 765,00 13 882,29 53,88% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 328,00 29 554,66 83,66% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

2 218,58 2 218,58 100,00% 

    4260 Zakup energii 55 747,00 55 746,58 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 060 958,95 961 994,82 46,68% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

17 000,00 15 932,87 93,72% 

    4430 Różne opłaty i składki 7 284,00 4 403,67 60,46% 

    4480 Podatek od nieruchomości 27 875,00 26 975,00 96,77% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 351,00 1 511,39 45,10% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

3 080,00 3 079,59 99,99% 
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    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 36 203,00 32 263,01 89,12% 

    4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 1 202,74 40,09% 

    4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

419 037,00 212 888,00 50,80% 

    4600 
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 
rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

15 163,00 15 163,00 100,00% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

60 412,00 55 100,52 91,21% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2 200 067,00 2 185 056,42 99,32% 

  70095   Pozostała działalność 828 311,00 275 628,97 33,28% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 100,00% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

4 311,00 4 173,77 96,82% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 5 535,00 69,19% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 60 000,00 20,00% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  510 000,00 199 920,20 39,20% 

710     Działalność usługowa 4 423 087,00 3 535 386,70 79,93% 

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 190 487,00 73 226,93 38,44% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 16 800,00 84,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 169 487,00 56 426,93 33,29% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

1 000,00 0,00 0,00% 

  71012   Zadania z zakresu geodezji i kartografii 740 950,00 569 986,66 76,93% 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

106 000,00 0,00 0,00% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 115,00 188 794,80 83,87% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 553,00 15 552,76 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 190,00 34 489,99 88,01% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

5 900,00 4 915,61 83,32% 

  4260 Zakup energii 15 500,00 14 564,99 93,97% 

  4270 Zakup usług remontowych 200,00 182,04 91,02% 

  4300 Zakup usług pozostałych 332 332,00 310 566,11 93,45% 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1 010,00 832,00 82,38% 

  4430 Różne opłaty i składki 150,00 88,36 58,91% 

  71015   Nadzór budowlany 544 450,00 544 410,79 99,99% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 232,00 1 231,77 99,98% 
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    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 528,00 101 527,20 100,00% 

    4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

261 898,00 261 897,18 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 606,00 23 605,43 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 948,00 68 947,75 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

5 775,00 5 774,70 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 850,00 4 850,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 341,00 11 339,76 99,99% 

    4260 Zakup energii 3 302,00 3 301,52 99,99% 

    4270 Zakup usług remontowych 677,00 676,09 99,87% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych  377,00 377,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 916,00 7 886,39 99,63% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

3 068,00 3 067,03 99,97% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

30 588,00 30 587,31 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 4 162,00 4 161,10 99,98% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

7 907,00 7 906,33 99,99% 

    4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 599,00 1 599,00 100,00% 

    4580 Pozostałe odsetki 7,00 6,23 89,00% 

    4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

5 100,00 5 100,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

569,00 569,00 100,00% 

  71035   Cmentarze 2 939 200,00 2 339 808,32 79,61% 

    4260 Zakup energii 200,00 77,52 38,76% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 818 981,00 1 528 680,90 84,04% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

520 000,00 365 466,00 70,28% 

    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 19,00 18,40 96,84% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 445 565,50 74,26% 

  71095   Pozostała działalność 8 000,00 7 954,00 99,43% 

    4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 954,00 99,43% 

730     Szkolnictwo wyższe i nauka 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

  73095   Pozostała działalność 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

    2800 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 
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750     Administracja publiczna 65 053 599,03 56 571 407,81 86,96% 

  75011   Urzędy wojewódzkie 2 647 559,00 2 539 238,78 95,91% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 051 322,36 1 954 829,67 95,30% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 927,00 157 926,23 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352 494,65 342 900,13 97,28% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

42 830,10 41 146,35 96,07% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 969,90 3 969,90 100,00% 

    4260 Zakup energii 4 699,35 4 699,35 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 31 715,64 31 715,64 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 051,51 78,90% 

  75014   Egzekucja administracyjna należności 
pieniężnych 

787 500,00 739 944,67 93,96% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 000,00 514 181,27 93,49% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 358,00 48 357,94 100,00% 

    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 54 971,77 91,62% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 122,00 103 632,55 97,65% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

14 500,00 13 421,47 92,56% 

    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 496,32 99,26% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 6 020,00 4 156,21 69,04% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

2 000,00 727,14 36,36% 

  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 666 625,00 665 542,23 99,84% 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  632 650,00 632 626,62 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 135,00 2 135,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 496,91 99,79% 

    4300 Zakup usług pozostałych 30 340,00 29 283,70 96,52% 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 258 293,00 42 266 827,72 95,50% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 900,00 28 258,95 64,37% 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  274,00 192,51 70,26% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 332 973,00 25 216 775,64 99,54% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 963 561,00 1 963 560,14 100,00% 

    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 186 000,00 179 393,05 96,45% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 430 235,00 4 392 250,67 99,14% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

482 704,00 480 866,25 99,62% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 200,00 55 334,72 90,42% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 090 557,00 900 914,63 82,61% 

    4260 Zakup energii 860 000,00 750 098,74 87,22% 

    4270 Zakup usług remontowych 139 900,00 130 126,47 93,01% 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 78 – 

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 6 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 30 000,00 24 438,75 81,46% 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 906 413,00 5 632 368,84 95,36% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

380 000,00 293 112,44 77,13% 

    4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000,00 4 935,00 61,69% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 21 648,73 54,12% 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 6 446,99 92,10% 

    4430 Różne opłaty i składki 253 126,00 226 071,32 89,31% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

895 150,00 889 829,17 99,41% 

    4480 Podatek od nieruchomości 23 100,00 23 098,00 99,99% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

45 000,00 31 264,00 69,48% 

    4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

425,00 425,00 100,00% 

    4600 
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 
rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

4 475,00 4 475,00 100,00% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

293 656,00 264 621,49 90,11% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

95 000,00 67 590,68 71,15% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 685 644,00 678 730,54 40,27% 

  75045   Kwalifikacja wojskowa 40 720,03 40 720,03 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 180,62 4 180,62 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

102,95 102,95 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 320,00 30 320,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 317,46 1 317,46 100,00% 

    4260 Zakup energii 100,00 100,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 699,00 4 699,00 100,00% 

  75056   Spis powszechny i inne 33 825,00 27 320,73 80,77% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 462,00 10 029,00 64,86% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 720,00 3 783,95 80,17% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

673,00 539,28 80,13% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 985,00 11 983,50 99,99% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716,00 716,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 150,00 150,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

119,00 119,00 100,00% 

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 710 928,00 2 722 066,72 73,35% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

2 000 000,00 1 930 000,00 96,50% 
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    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 607,00 6 329,39 43,33% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148,00 63,95 43,21% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 853,19 34,13% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 511,00 1 088,05 43,33% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,00 10,98 43,92% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

1 000,00 64,83 6,48% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

357,00 82,31 23,06% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

4,00 0,83 20,75% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 150,00 6 137,98 75,31% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 990,60 89,91% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 31 185,00 9 296,10 29,81% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 315,00 93,90 29,81% 

    4300 Zakup usług pozostałych 608 966,00 602 079,50 98,87% 

    4307 Zakup usług pozostałych 869 923,00 52 210,68 6,00% 

    4309 Zakup usług pozostałych 8 787,00 527,38 6,00% 

    4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00 280,00 18,67% 

    4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 31 680,00 1 282,24 4,05% 

    4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 320,00 12,95 4,05% 

    4430 Różne opłaty i składki 8 950,00 8 918,66 99,65% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 900,00 92 805,77 85,22% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100,00 937,43 85,22% 

  75095   Pozostała działalność 12 908 149,00 7 569 746,93 58,64% 

    2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów, związków metropolitalnych 
na dofinansowanie zadań bieżących 

248 600,00 247 842,00 99,70% 

    4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 239,00 212 560,49 79,54% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 902,00 144 684,01 79,54% 

    4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 441,00 20 440,88 100,00% 

    4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 914,00 13 913,54 100,00% 

    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 410,00 37 732,17 81,30% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 590,00 25 683,30 81,30% 

    4128 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

5 950,00 4 770,86 80,18% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

4 050,00 3 247,42 80,18% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 460,00 16 470,66 64,69% 
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    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6 256,00 5 411,62 86,50% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 258,00 3 683,52 86,51% 

    4260 Zakup energii 1 830,00 1 092,88 59,72% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 656 256,00 1 277 396,52 77,13% 

    4308 Zakup usług pozostałych 155 731,00 1 610,07 1,03% 

    4309 Zakup usług pozostałych 106 002,00 1 095,93 1,03% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 200,00 0,00 0,00% 

    4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 054,00 53,07 2,58% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

1 500,00 683,82 45,59% 

    4430 Różne opłaty i składki 152 000,00 151 304,68 99,54% 

    4708 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

10 718,00 0,00 0,00% 

    4709 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

7 295,00 0,00 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 957 493,00 5 400 069,49 54,23% 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

679 111,00 662 984,53 97,63% 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

23 912,00 23 906,46 99,98% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 982,00 19 982,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 435,00 3 434,89 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

495,00 489,57 98,90% 

  
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 655 199,00 639 078,07 97,54% 

  

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 397 500,00 389 450,00 97,97% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 500,00 17 515,12 94,68% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

3 000,00 1 969,84 65,66% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 186 620,00 185 758,46 99,54% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 700,00 30 111,92 86,78% 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 879,00 13 719,23 98,85% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 000,00 553,50 55,35% 

752     Obrona narodowa 104 600,00 104 600,00 100,00% 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 5 500,00 5 500,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 100,00% 

  75295   Pozostała działalność 99 100,00 99 100,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 100,00 99 100,00 100,00% 
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754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

21 167 887,00 20 946 962,20 98,96% 

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 39 000,00 39 000,00 100,00% 

    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 39 000,00 39 000,00 100,00% 

  75410   Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 
Pożarnej 

21 000,00 20 999,98 100,00% 

    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 100,00% 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych  

20 000,00 19 999,98 100,00% 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

16 470 476,00 16 470 467,43 100,00% 

    3070 
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 

471 846,00 471 845,66 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 176,00 44 176,00 100,00% 

    4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

143 000,00 142 999,95 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 789,00 11 788,42 100,00% 

    4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

10 307 625,00 10 307 624,95 100,00% 

    4060 
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  

362 609,00 362 609,00 100,00% 

    4070 
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 
zawodowych oraz nagrody roczne dla 
funkcjonariuszy 

784 553,00 784 552,30 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 951,00 49 950,51 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

4 573,00 4 572,34 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 42 000,00 100,00% 

    4180 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 
należności 

2 397 261,00 2 397 260,06 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 795 337,00 795 337,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 365 501,00 365 500,28 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 273 678,00 273 677,50 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 19 693,00 19 692,50 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 127 389,00 127 388,33 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

34 228,00 34 227,95 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 335,00 3 334,91 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 59 946,00 59 946,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

6 202,00 6 201,04 99,98% 

    4480 Podatek od nieruchomości 56 813,00 56 812,40 100,00% 

    4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

339,00 339,00 100,00% 
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    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 176,00 2 175,90 100,00% 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 611,00 610,45 99,91% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

105 845,00 105 844,98 100,00% 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 40 000,00 40 000,00 100,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

40 000,00 40 000,00 100,00% 

  75414   Obrona cywilna 81 800,00 64 738,34 79,14% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 077,00 40 650,50 88,22% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1 923,00 1 922,13 99,95% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 6 882,93 83,94% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

1 200,00 980,99 81,75% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 246,00 11,18% 

    4260 Zakup energii 1 700,00 1 391,79 81,87% 

    4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 2 664,00 25,37% 

  75415   Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 34 200,00 30 000,00 87,72% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

34 200,00 30 000,00 87,72% 

  75416   Straż gminna (miejska) 1 108 700,00 1 105 035,08 99,67% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 950,00 19 528,30 97,89% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 834 846,00 834 806,37 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 714,00 60 713,75 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 280,00 146 201,87 99,95% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

20 460,00 20 417,36 99,79% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 13 837,45 82,37% 

    4270 Zakup usług remontowych 2 750,00 2 740,02 99,64% 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 484,83 99,57% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

3 400,00 3 305,13 97,21% 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 3 357 693,00 3 167 522,76 94,34% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 756,00 396 248,73 94,40% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 734,00 34 733,85 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 260,00 72 823,73 99,40% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

6 450,00 6 364,58 98,68% 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 83 – 

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 11 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 150,00 11 150,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 569 226,00 1 542 022,04 98,27% 

    4270 Zakup usług remontowych  250,00 246,00 98,40% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 242 867,00 1 103 933,83 88,82% 

  75495   Pozostała działalność 15 018,00 9 198,61 61,25% 

    4260 Zakup energii 8 000,00 5 095,01 63,69% 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 086,32 58,38% 

    4430 Różne opłaty i składki 18,00 17,28 96,00% 

755     Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 326 516,43 98,94% 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 326 516,43 98,94% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

130 020,00 126 720,00 97,46% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 561,94 8 561,94 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 713,04 2 713,04 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

261,04 261,04 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 128,26 5 128,26 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 946,32 1 946,32 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 180 328,90 180 328,60 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  

1 040,50 857,23 82,39% 

757     Obsługa długu publicznego 4 323 081,00 2 637 716,84 61,01% 

  75702   
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki 

3 195 740,00 2 637 716,84 82,54% 

    8110 

Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 
pożyczek 

3 195 740,00 2 637 716,84 82,54% 

  75704   
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego 

1 127 341,00 0,00 0,00% 

    8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 127 341,00 0,00 0,00% 

758     Różne rozliczenia 3 753 712,60 1 932 773,40 51,49% 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 2 008 609,00 1 932 773,40 96,22% 

    2918 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

2 981,00 2 980,94 100,00% 
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    2919 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

527,00 526,05 99,82% 

    2940 
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 
subwencji ogólnej za lata poprzednie 

1 644 445,00 1 644 445,00 100,00% 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 843,00 841,58 99,83% 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  28 300,00 0,00 0,00% 

    3050 Zasądzone renty 3 700,00 3 696,00 99,89% 

    4300 Zakup usług pozostałych 44 450,00 44 450,00 100,00% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii  

45 974,00 0,00 0,00% 

    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10,00 0,00 0,00% 

    4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

39,00 31,06 79,64% 

    4568 

Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

440,00 439,45 99,88% 

    4569 

Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

78,00 77,55 99,42% 

    4570 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
pozostałych podatków i opłat  

4,00 3,21 80,25% 

    4580 Pozostałe odsetki 10,00 0,53 5,30% 

    4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

13 032,00 12 244,81 93,96% 

    4600 
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 
rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  

16 700,00 15 961,22 95,58% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

200 200,00 200 200,00 100,00% 

    6660 

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych 

6 876,00 6 876,00 100,00% 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 745 103,60 0,00 0,00% 

    4810 Rezerwy 1 109 948,60 0,00 0,00% 

    6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 635 155,00 0,00 0,00% 
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801     Oświata i wychowanie 331 621 735,02 289 268 710,08 87,23% 

  80101   Szkoły podstawowe 100 086 166,00 96 999 997,98 96,92% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

5 733 348,00 5 733 113,21 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 205 612,00 205 050,43 99,73% 

    3050 Zasądzone renty 1 800,00 1 800,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 074 175,00 54 207 368,10 98,43% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 223 538,00 4 221 602,34 99,95% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 658 724,00 9 414 095,98 97,47% 

    4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 586,00 1 538,55 59,50% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

1 003 232,00 947 521,55 94,45% 

    4121 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

380,00 186,24 49,01% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 152 616,00 138 270,63 90,60% 

    4171 Wynagrodzenia bezosobowe 15 614,00 9 573,44 61,31% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 749 369,00 738 900,51 98,60% 

    4211 Zakup materiałów i wyposażenia 27 488,00 18 861,59 68,62% 

    4220 Zakup środków żywności 33 521,00 33 520,30 100,00% 

    4221 Zakup środków żywności 7 680,00 0,00 0,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 382 397,00 226 661,64 59,27% 

    4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 0,00 0,00% 

    4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 100 000,00 99 876,00 99,88% 

    4260 Zakup energii 2 915 154,00 2 663 339,28 91,36% 

    4270 Zakup usług remontowych 843 792,00 817 879,76 96,93% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 27 428,00 27 325,26 99,63% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 355 900,00 913 402,37 67,37% 

    4301 Zakup usług pozostałych 28 406,00 4 935,15 17,37% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

72 070,00 72 029,59 99,94% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 5 479,00 5 473,81 99,91% 

    4411 Podróże służbowe krajowe 2 771,00 90,00 3,25% 

    4421 Podróże służbowe zagraniczne 144 036,00 18 851,15 13,09% 

    4430 Różne opłaty i składki 1 241,00 1 239,22 99,86% 

    4431 Różne opłaty i składki 3 892,00 152,00 3,91% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

2 680 546,00 2 674 897,44 99,79% 

    4480 Podatek od nieruchomości 8 265,00 8 102,00 98,03% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

211 165,00 207 041,14 98,05% 

    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 527,00 67,78 4,44% 
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zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

8 511,00 8 410,45 98,82% 

    4950 Różnice kursowe 116,00 116,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 393 787,00 13 578 705,07 94,34% 

  80102   Szkoły podstawowe specjalne 10 956 215,00 10 639 139,16 97,11% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1 789 500,00 1 789 364,37 99,99% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 600,00 17 599,10 99,99% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 628 360,00 6 363 556,36 96,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 481 756,00 481 755,23 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140 468,00 1 121 067,05 98,30% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

115 711,00 105 296,47 91,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 408,00 5 400,00 99,85% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 807,00 71 234,75 99,20% 

    4220 Zakup środków żywności 15 897,00 15 897,00 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 205,00 3 205,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 119 685,00 102 199,55 85,39% 

    4270 Zakup usług remontowych 108 869,00 108 868,79 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 388,00 1 387,20 99,94% 

    4300 Zakup usług pozostałych 44 636,00 44 153,30 98,92% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 569,00 1 567,96 99,93% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 203,00 202,54 99,77% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

252 605,00 252 605,00 100,00% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 148,00 148,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

7 400,00 7 400,00 100,00% 

    4990 
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania 
rachunków bieżących 

0,00 6,00 - 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  150 000,00 146 225,49 97,48% 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

657 550,00 638 055,35 97,04% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

96 500,00 96 231,96 99,72% 

    2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów, związków metropolitalnych 
na dofinansowanie zadań bieżących 

29 500,00 29 500,00 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182,00 181,34 99,64% 
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Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 382,00 350 578,07 95,69% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 435,00 19 374,52 99,69% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 081,00 65 244,63 95,83% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

8 693,00 8 176,15 94,05% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 710,00 11 703,21 99,94% 

    4260 Zakup energii 32 000,00 32 000,00 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 113,00 112,50 99,56% 

    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

22 454,00 22 452,97 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

  80104   Przedszkola  41 382 129,00 40 076 386,64 96,84% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

4 146 000,00 4 145 536,08 99,99% 

    2900 

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów, związków metropolitalnych 
na dofinansowanie zadań bieżących 

292 500,00 208 807,40 71,39% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 308,00 57 036,53 99,53% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 903 112,00 25 026 230,14 96,61% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 840 472,00 1 786 431,69 97,06% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 914 821,00 3 734 884,92 95,40% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

421 373,00 401 542,81 95,29% 

    4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych  

12 440,00 12 440,00 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 410,00 50 528,12 89,57% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 793 214,00 787 127,16 99,23% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 316,00 32 821,36 98,52% 

    4260 Zakup energii 1 027 209,00 981 349,65 95,54% 

    4270 Zakup usług remontowych 580 286,00 567 185,27 97,74% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 11 748,00 11 654,30 99,20% 

    4300 Zakup usług pozostałych 353 815,00 351 500,10 99,35% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

40 806,00 40 310,17 98,78% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 439,00 3 226,56 93,82% 

    4430 Różne opłaty i składki 574,00 573,20 99,86% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 520 740,00 1 520 467,81 99,98% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 69,00 69,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

103 463,00 103 437,00 99,97% 
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Dział Rozdz. § Treść 
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Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4580 Pozostałe odsetki 1 315,00 1 314,46 99,96% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

3 793,00 3 243,00 85,50% 

    4990 
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania 
rachunków bieżących 

0,00 36,00 - 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 906,00 248 633,91 94,21% 

  80105   Przedszkola specjalne 2 804 099,00 2 781 021,30 99,18% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

2 400 000,00 2 399 992,40 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 756,00 274 232,56 93,67% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 619,00 24 618,30 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00 50 864,37 92,48% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

6 887,00 6 476,67 94,04% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 3 100,00 3 100,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

200,00 200,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

10 944,00 10 944,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 093,00 1 093,00 100,00% 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 150 924,00 146 802,98 97,27% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

79 500,00 79 276,32 99,72% 

    2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów, związków metropolitalnych 
na dofinansowanie zadań bieżących 

6 984,00 4 117,76 58,96% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  110,00 109,47 99,52% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 600,00 20 076,72 97,46% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 2 992,72 88,02% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

500,00 400,65 80,13% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 686,00 8 685,58 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 644,00 1 644,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 6 097,00 6 096,90 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 653,00 11 652,96 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 966,00 1 965,90 99,99% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  

8 452,00 8 452,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 332,00 1 332,00 100,00% 
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Dział Rozdz. § Treść 
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31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  80110   Gimnazja 875,00 874,50 99,94% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

875,00 874,50 99,94% 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 647 482,00 590 643,46 91,22% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

70 000,00 70 000,00 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214,00 213,32 99,68% 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  45 091,00 30 176,12 66,92% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 375,00 48 517,75 96,31% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 295,00 4 294,18 99,98% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 940,00 9 944,10 90,90% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

1 400,00 1 192,78 85,20% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 436,00 1 526,22 6,80% 

    4270 Zakup usług remontowych  2 300,00 2 219,30 96,49% 

    4300 Zakup usług pozostałych 437 516,00 419 645,20 95,92% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

2 915,00 2 914,49 99,98% 

  80115   Technika 43 492 381,79 40 226 946,53 92,49% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1 492 500,00 1 492 067,46 99,97% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 298,00 75 295,59 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 466 572,00 26 049 626,05 98,42% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 392,00 19 391,24 100,00% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 422,00 3 422,00 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 860 953,36 1 857 744,32 99,83% 

    4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 403,00 5 402,70 99,99% 

    4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 954,00 953,42 99,94% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 663 697,20 4 586 691,01 98,35% 

    4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 088,00 3 502,65 57,53% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 263,00 4 262,04 99,98% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 753,00 752,16 99,89% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

506 909,23 491 359,25 96,93% 

    4121 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

599,00 362,87 60,58% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

570,00 517,21 90,74% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

100,00 91,29 91,29% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 373,00 39 540,45 97,94% 

    4171 Wynagrodzenia bezosobowe 39 742,00 20 391,39 51,31% 
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    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347 733,00 347 732,83 100,00% 

    4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 455,00 1 112,62 10,64% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 37 400,00 37 052,01 99,07% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 6 538,60 99,07% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 429 820,00 392 488,22 91,31% 

    4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 072,00 0,00 0,00% 

    4260 Zakup energii 1 405 811,00 1 300 864,03 92,53% 

    4270 Zakup usług remontowych 133 031,00 133 028,78 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 11 436,00 11 422,66 99,88% 

    4300 Zakup usług pozostałych 412 713,00 381 139,48 92,35% 

    4301 Zakup usług pozostałych 1 089 128,00 203 847,59 18,72% 

    4307 Zakup usług pozostałych 41 915,00 8 288,77 19,78% 

    4309 Zakup usług pozostałych 7 397,00 1 462,73 19,77% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

56 932,00 56 890,29 99,93% 

    4361 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

300,00 300,00 100,00% 

    4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 044,00 1 019,99 97,70% 

    4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 184,00 180,00 97,83% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 277,00 2 276,01 99,96% 

    4411 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 0,00 0,00% 

    4421 Podróże służbowe zagraniczne 49 805,00 2 653,27 5,33% 

    4430 Różne opłaty i składki 4 545,00 4 545,00 100,00% 

    4431 Różne opłaty i składki 1 540,00 0,00 0,00% 

    4437 Różne opłaty i składki 17,00 17,00 100,00% 

    4439 Różne opłaty i składki 3,00 3,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

1 220 484,00 1 220 481,12 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 9 284,00 9 267,00 99,82% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 099,00 2 099,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

62 785,00 62 784,33 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

5 569,00 5 569,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 396 358,00 842 494,78 35,16% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 081,00 13 081,00 100,00% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 975,00 526 934,32 99,43% 

  80116   Szkoły policealne  6 397 338,00 6 396 924,82 99,99% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

6 397 338,00 6 396 924,82 99,99% 

  80117   Branżowe szkoły I i II stopnia 6 793 875,00 6 400 432,72 94,21% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

528 500,00 528 168,90 99,94% 
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    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 447,00 6 447,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 098 414,00 4 075 206,23 99,43% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 621,00 58 265,38 53,64% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 087,00 10 282,12 53,87% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 244 066,00 244 064,05 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 698 161,00 694 164,46 99,43% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 074,00 10 015,89 52,51% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 324,00 1 767,53 53,17% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

68 527,00 67 140,31 97,98% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

2 290,00 1 206,53 52,69% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

529,00 212,94 40,25% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 379,00 379,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 214,00 33 213,79 100,00% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 25 664,00 0,00 0,00% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 529,00 0,00 0,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 250,00 6 249,98 100,00% 

    4260 Zakup energii 287 364,00 272 680,46 94,89% 

    4270 Zakup usług remontowych 2 542,00 2 541,11 99,96% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 426,00 425,24 99,82% 

    4300 Zakup usług pozostałych 29 980,00 29 978,48 99,99% 

    4307 Zakup usług pozostałych 266 722,00 117 338,25 43,99% 

    4309 Zakup usług pozostałych 47 068,00 20 706,75 43,99% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

3 869,00 3 868,03 99,97% 

    4427 Podróże służbowe zagraniczne 43 588,00 0,00 0,00% 

    4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 663,00 0,00 0,00% 

    4430 Różne opłaty i składki  3 475,00 3 475,00 100,00% 

    4437 Różne opłaty i składki 742,00 0,00 0,00% 

    4439 Różne opłaty i składki 160,00 0,00 0,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

188 185,00 188 184,45 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 184,00 184,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

24 267,00 24 266,84 100,00% 

    6067 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

17 479,00 0,00 0,00% 

    6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 085,00 0,00 0,00% 

  80120   Licea ogólnokształcące 30 398 245,00 29 659 612,29 97,57% 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 92 – 

Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 20 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

3 494 500,00 3 494 081,16 99,99% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 585,00 29 417,37 99,43% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 438 214,00 18 136 669,48 98,36% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 215 404,00 1 212 122,51 99,73% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 247 202,00 3 207 552,71 98,78% 

    4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 539,00 515,70 33,51% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

348 964,00 335 774,59 96,22% 

    4121 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

221,00 73,50 33,26% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 366,00 31 363,78 70,69% 

    4171 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4 410,00 49,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 263 776,00 263 563,76 99,92% 

    4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 221,00 1 356,94 42,13% 

    4220 Zakup środków żywności 13 700,00 13 696,88 99,98% 

    4221 Zakup środków żywności 300,00 281,03 93,68% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 67 034,00 66 598,22 99,35% 

    4260 Zakup energii 1 068 419,00 890 333,00 83,33% 

    4270 Zakup usług remontowych 245 201,00 229 503,85 93,60% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 387,00 5 286,50 98,13% 

    4300 Zakup usług pozostałych 316 507,00 290 127,49 91,67% 

    4301 Zakup usług pozostałych 74 387,00 10 876,94 14,62% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

25 160,00 25 154,52 99,98% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 5 073,00 5 070,17 99,94% 

    4421 Podróże służbowe zagraniczne 21 384,00 0,00 0,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

808 186,00 808 185,15 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 3 850,00 3 849,92 100,00% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  21,00 21,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

45 474,00 42 256,52 92,92% 

    4570 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
pozostałych podatków i opłat  

57,00 57,00 100,00% 

    4600 
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 
rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  

12,00 11,60 96,67% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

463,00 463,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

938,00 938,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 700,00 550 000,00 91,56% 
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Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 21 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  80130   Szkoły zawodowe 38 701 441,00 19 899 663,17 51,42% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 000,00 6 531 548,53 43,54% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 701 441,00 13 368 114,64 56,40% 

  80134   Szkoły zawodowe specjalne 4 464 247,00 4 267 578,86 95,59% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

550 500,00 550 383,60 99,98% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 1 100,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 771 444,00 2 689 807,76 97,05% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 642,00 173 641,79 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 283,00 477 699,64 97,43% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

58 969,00 52 998,93 89,88% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 396,00 23 396,00 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 182,00 31 181,38 100,00% 

    4260 Zakup energii 59 500,00 59 500,00 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 2 579,00 2 578,10 99,97% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 525,00 525,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

300,00 300,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

94 254,00 94 254,00 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 18,00 18,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 555,00 2 555,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 103 639,66 51,82% 

  80140   
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego 

2 868 102,00 2 676 567,49 93,32% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

5 510,00 450,00 8,17% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 808,00 3 807,83 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 931 811,00 1 745 854,19 90,37% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 993,00 102 992,78 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308 086,00 307 879,79 99,93% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

27 338,00 27 308,96 99,89% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 860,00 22 630,00 98,99% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 489,00 46 458,97 99,94% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 300,00 48 300,00 100,00% 
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Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 22 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4260 Zakup energii 149 573,00 149 573,00 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 8 427,00 8 426,07 99,99% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00 310,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 112 449,00 112 448,76 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4 439,00 4 418,24 99,53% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 4 766,00 4 765,90 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

77 755,00 77 755,00 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 9 679,00 9 679,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 699,00 2 699,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

810,00 810,00 100,00% 

  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 931 195,98 892 980,43 95,90% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  20 665,80 18 789,16 90,92% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 461,02 3 161,22 91,34% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

369,16 300,39 81,37% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 782,00 207 711,04 97,62% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 279 142,00 276 199,22 98,95% 

    4300 Zakup usług pozostałych 178 848,00 157 783,09 88,22% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 605,00 1 603,12 99,88% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

234 323,00 227 433,19 97,06% 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 11 192 325,00 9 494 927,03 84,83% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 492,00 8 188,11 96,42% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 110 459,00 4 016 510,16 97,71% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 265,00 303 151,45 97,71% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661 861,00 638 846,34 96,52% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

72 922,00 68 945,44 94,55% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 433,00 12 433,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 399 067,00 397 275,15 99,55% 

    4220 Zakup środków żywności 4 664 661,00 3 161 944,71 67,79% 

    4260 Zakup energii 446 018,00 385 309,11 86,39% 

    4270 Zakup usług remontowych 183 345,00 181 868,25 99,19% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 692,00 1 590,50 94,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 121 318,00 119 440,32 98,45% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

11 042,00 10 794,86 97,76% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 679,00 579,00 85,27% 
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Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 23 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4430 Różne opłaty i składki 960,00 960,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

161 421,00 161 414,63 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

25 690,00 25 664,00 99,90% 

    4990 
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania 
rachunków bieżących 

0,00 12,00 - 

  80149   

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

4 025 769,00 3 178 609,07 78,96% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1 421 000,00 1 420 950,28 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 218 255,00 1 420 326,34 64,03% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 582,00 102 238,96 99,67% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 890,00 202 506,07 83,37% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

32 772,00 25 323,60 77,27% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 705,00 5 705,00 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 565,00 1 558,82 60,77% 

  80150   
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

5 626 890,00 4 486 200,55 79,73% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

694 000,00 693 521,20 99,93% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 239 084,00 3 186 013,38 75,16% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  14 007,00 14 006,66 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591 432,00 512 072,11 86,58% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

72 576,00 64 819,31 89,31% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 434,00 7 411,60 99,70% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

8 357,00 8 356,29 99,99% 

  80151   Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 322 229,00 1 315 363,49 99,48% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

774 000,00 773 723,46 99,96% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 348,00 345 760,88 98,13% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 811,00 24 810,17 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 705,00 62 704,16 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

4 406,00 4 405,82 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 2 900,00 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 58 000,00 58 000,00 100,00% 
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Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 24 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

25 710,00 25 710,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 849,00 1 849,00 100,00% 

  80152   

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 
szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

1 348 682,00 1 120 990,13 83,12% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

278 500,00 278 345,74 99,94% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  190,00 189,99 99,99% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 917 531,00 697 873,49 76,06% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 364,00 22 363,02 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 155,00 105 028,31 94,49% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

15 302,00 14 190,64 92,74% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 2 558,94 79,97% 

    4300 Zakup usług pozostałych 440,00 440,00 100,00% 

  80153   
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

1 202 825,25 1 193 594,67 99,23% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

116 422,35 113 090,86 97,14% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 074 493,80 1 068 594,71 99,45% 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 909,10 11 909,10 100,00% 

  80195   Pozostała działalność 16 170 749,00 6 185 397,46 38,25% 

    2007 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

78 111,00 0,00 0,00% 

    2009 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

14 569,00 0,00 0,00% 
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Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 25 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

75 792,00 75 791,91 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 846 752,00 846 224,72 99,94% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 902,00 20 659,48 82,96% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 446,00 3 676,92 82,70% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 205,00 6 496,07 40,09% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 345,00 3 551,32 81,73% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 777,00 632,05 81,34% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

2 213,00 555,91 25,12% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

721,00 282,04 39,12% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

129,00 50,58 39,21% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 204 673,00 97 958,50 47,86% 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 892,00 12 342,00 82,88% 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 628,00 2 178,00 82,88% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 306,00 4 277,62 99,34% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 400,00 11 400,00 100,00% 

    4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 261 066,00 241 481,96 92,50% 

    4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 947,00 13 991,82 82,56% 

    4260 Zakup energii 49 175,00 46 792,19 95,15% 

    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych  60,00 60,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 206 550,00 108 824,59 52,69% 

    4307 Zakup usług pozostałych 218 685,00 212 398,00 97,13% 

    4309 Zakup usług pozostałych 38 598,00 37 482,00 97,11% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  

26 430,00 25 947,24 98,17% 

    4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 736,00 293,12 10,71% 

    4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 483,00 51,73 10,71% 

    4427 Podróże służbowe zagraniczne 5 691,00 0,00 0,00% 

    4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 005,00 0,00 0,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 316 571,00 310 542,50 98,10% 

    4437 Różne opłaty i składki 231,00 0,00 0,00% 

    4439 Różne opłaty i składki 41,00 0,00 0,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

2 096 678,00 2 096 667,86 100,00% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 330,00 508,00 38,20% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

5 900,00 5 900,00 100,00% 
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Wydatki budżetowe miasta w 2020 roku w poszczególnych działach str. 26 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 466 131,00 64 230,60 13,78% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 268 016,00 1 309 596,90 20,89% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 640 319,00 622 551,83 17,10% 

    6067 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 053 358,00 0,00 0,00% 

    6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

185 887,00 0,00 0,00% 

851     Ochrona zdrowia 6 139 537,00 5 910 494,49 96,27% 

  85111   Szpitale ogólne 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 

  85149   Programy polityki zdrowotnej 323 500,00 301 492,00 93,20% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

108 000,00 108 000,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 215 500,00 193 492,00 89,79% 

  85153   Zwalczanie narkomanii 227 500,00 214 935,45 94,48% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

10 000,00 9 000,00 90,00% 

    2810 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

32 400,00 32 400,00 100,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

136 600,00 125 035,45 91,53% 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

28 500,00 28 500,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00% 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500 000,00 2 306 100,20 92,24% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

1 568 810,00 1 542 485,00 98,32% 

    2810 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

29 900,00 29 230,00 97,76% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

388 000,00 384 080,00 98,99% 
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    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

40 000,00 40 000,00 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 113 040,00 103 300,00 91,38% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 5 400,00 72,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 218 435,00 93 396,40 42,76% 

    4300 Zakup usług pozostałych 112 915,00 103 208,80 91,40% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

19 000,00 3 800,00 20,00% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

2 400,00 1 200,00 50,00% 

  85156   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

23 677,00 23 106,94 97,59% 

    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  672,00 671,80   

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 22 430,50 97,52% 

    4560 

Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

5,00 4,64 92,80% 

  85195   Pozostała działalność 64 860,00 64 859,90 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160,00 1 160,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 2 434,00 2 433,90 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 61 266,00 61 266,00 100,00% 

852     Pomoc społeczna 53 795 108,90 52 522 273,99 97,63% 

  85202   Domy pomocy społecznej 22 990 260,00 22 821 490,47 99,27% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 249,00 38 182,17 99,83% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 295 188,00 11 295 072,23 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 743 848,00 743 847,46 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 988 177,00 1 985 502,26 99,87% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

173 947,00 172 529,53 99,19% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 135 400,00 135 399,43 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080 826,00 954 733,21 88,33% 

    4220 Zakup środków żywności 718 226,00 718 221,56 100,00% 

    4230 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych 

185 599,00 183 774,17 99,02% 

    4260 Zakup energii 859 118,00 838 046,31 97,55% 

    4270 Zakup usług remontowych 404 224,00 401 003,85 99,20% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 9 350,00 9 114,60 97,48% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 554 149,00 1 554 129,09 100,00% 
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    4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 992 148,00 2 989 170,41 99,90% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

19 595,00 19 574,42 99,89% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

1 735,00 1 672,80 96,41% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 28 340,00 28 329,33 99,96% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

387 282,00 387 219,03 99,98% 

    4480 Podatek od nieruchomości 24 750,00 24 750,00 100,00% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 075,00 2 075,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

64 389,00 63 563,99 98,72% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego  

7 500,00 7 500,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

5 341,00 5 341,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 789,00 262 723,62 97,02% 

  85203   Ośrodki wsparcia 3 447 679,00 3 437 890,73 99,72% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

2 648 188,00 2 645 629,00 99,90% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 205,00 1 204,30 99,94% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 407,00 212 406,53 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 915,00 15 914,21 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 759,00 37 758,92 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

4 715,00 4 705,69 99,80% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 882,00 882,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 512,00 16 839,41 96,16% 

    4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 11 500,00 10 925,11 95,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 306 500,00 306 138,32 99,88% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 86,00 28,67% 

    4300 Zakup usług pozostałych 49 745,00 45 731,21 91,93% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 480,00 1 479,78 99,99% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

11 957,00 11 956,56 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 887,40 98,60% 
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    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

6 202,00 6 201,04 99,98% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 971,00 1 971,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 293,00 1 293,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

300,00 0,00 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 948,00 114 881,25 99,08% 

  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

694 461,00 670 595,84 96,56% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76,00 63,06 82,97% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 378 932,00 378 129,62 99,79% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 078,00 28 077,24 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 852,00 63 738,85 99,82% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

8 281,00 8 232,97 99,42% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 630,00 3 630,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 912,00 69 510,76 99,43% 

    4220 Zakup środków żywności 380,00 369,03 97,11% 

    4260 Zakup energii 18 136,00 18 135,73 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 6 944,00 6 942,19 99,97% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 252,00 252,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 89 529,00 67 103,36 74,95% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 456,00 1 455,81 99,99% 

    4430 Różne opłaty i składki 3 986,00 3 941,51 98,88% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

13 947,00 13 947,00 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 996,00 1 993,59 99,88% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

4 364,00 4 363,12 99,98% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

710,00 710,00 100,00% 

  85213   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

395 000,00 395 000,00 100,00% 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 395 000,00 395 000,00 100,00% 

  85214   
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

1 399 000,00 1 395 832,84 99,77% 

    3110 Świadczenia społeczne 1 399 000,00 1 395 832,84 99,77% 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 3 103 397,06 3 085 057,41 99,41% 

    3110 Świadczenia społeczne 3 101 839,16 3 083 609,62 99,41% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 169,52 1 152,26 98,52% 
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  85216   Zasiłki stałe 3 910 000,00 3 868 861,98 98,95% 

    3110 Świadczenia społeczne 3 910 000,00 3 868 861,98 98,95% 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 371 923,67 1 335 353,59 97,33% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 831,00 2 830,06 99,97% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 893 165,00 887 573,58 99,37% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 479,00 54 478,62 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 872,00 152 786,60 99,94% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

15 583,55 15 541,29 99,73% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 282,00 3 282,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 483,55 31 298,45 64,55% 

    4220 Zakup środków żywności 300,00 277,01 92,34% 

    4260 Zakup energii 19 000,00 17 426,57 91,72% 

    4270 Zakup usług remontowych 17 125,00 15 041,58 87,83% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 542,00 542,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 118 768,57 108 866,52 91,66% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

3 600,00 3 524,19 97,89% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 5 215,00 5 209,31 99,89% 

    4430 Różne opłaty i składki 6 698,00 6 698,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

26 742,00 26 741,98 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 470,00 1 469,18 99,94% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

1 083,00 1 082,67 99,97% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

684,00 683,98 100,00% 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 7 567 513,00 7 527 432,16 99,47% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 000,00 65 929,40 99,89% 

    3110 Świadczenia społeczne 9 005,00 9 004,57 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 123 214,00 5 114 660,92 99,83% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 397 697,00 397 696,01 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 922 300,00 922 072,93 99,98% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

96 003,00 95 721,38 99,71% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 13 910,00 86,94% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 219,00 83 519,67 80,14% 

    4220 Zakup środków żywności 107,00 107,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 140 500,00 137 023,40 97,53% 

    4270 Zakup usług remontowych 32 821,00 28 623,31 87,21% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 288,00 3 288,00 100,00% 
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    4300 Zakup usług pozostałych 350 912,00 350 912,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

30 000,00 29 549,96 98,50% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

45 291,00 45 290,04 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 26 700,00 26 669,82 99,89% 

    4430 Różne opłaty i składki 3 351,00 3 350,88 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

180 309,00 180 308,33 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 8 513,00 8 513,00 100,00% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 30,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

9 477,00 9 476,46 99,99% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

35,00 34,35 98,14% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

1 741,00 1 740,73 99,98% 

  85220   
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

835 331,00 835 293,02 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

60 000,00 60 000,00 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440 453,00 440 452,70 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 637,00 26 636,48 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 728,00 73 727,77 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

7 980,00 7 979,99 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 700,00 17 688,57 99,94% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 660,00 126 658,78 100,00% 

    4220 Zakup środków żywności 300,00 295,11 98,37% 

    4260 Zakup energii 17 485,00 17 484,74 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 9 225,00 9 224,51 99,99% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 391,00 1 391,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 21 519,00 21 518,74 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4 060,00 4 059,70 99,99% 

    4430 Różne opłaty i składki 3 928,00 3 919,83 99,79% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

15 627,00 15 627,00 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 920,00 1 915,41 99,76% 
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    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

6 018,00 6 012,69 99,91% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

300,00 300,00 100,00% 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

2 547 413,00 2 536 119,31 99,56% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

561 773,00 561 730,00   

    4300 Zakup usług pozostałych 1 985 640,00 1 974 389,31 99,43% 

  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 1 720 875,00 1 720 875,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 1 720 875,00 1 720 875,00 100,00% 

  85231   Pomoc dla cudzoziemców 13 416,00 13 416,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 13 416,00 13 416,00 100,00% 

  85295   Pozostała działalność 3 798 840,17 2 879 055,64 75,79% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

638 496,17 611 568,44 95,78% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780,00 780,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 127,80 6 599,08 81,19% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 770 334,00 698 122,70 90,63% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 590,00 113 095,49 89,34% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1 546,64 1 278,58 82,67% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne  136 018,00 122 899,99 90,36% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne  22 336,00 19 906,34 89,12% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

221,56 182,22 82,24% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

13 235,00 10 576,64 79,91% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

2 129,00 1 706,12 80,14% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 150,00 9 150,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 523,00 38 223,00 99,22% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 051 656,50 653 524,17 62,14% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 174 206,50 100 661,21 57,78% 

    4220 Zakup środków żywności 7 300,00 7 300,00 100,00% 

    4229 Zakup środków żywności 4 000,00 3 999,74 99,99% 

    4287 Zakup usług zdrowotnych  125 409,00 37 100,06 29,58% 

    4289 Zakup usług zdrowotnych  23 391,00 6 919,94 29,58% 
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    4300 Zakup usług pozostałych 594 703,00 406 474,92 68,35% 

    4307 Zakup usług pozostałych 18 289,00 0,00 0,00% 

    4309 Zakup usług pozostałych 3 411,00 0,00 0,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

28 987,00 28 987,00 100,00% 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

19 500 923,99 15 238 426,48 78,14% 

  85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

513 400,00 488 558,54 95,16% 

    2580 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

216 400,00 216 347,00 99,98% 

    4300 Zakup usług pozostałych 297 000,00 272 211,54 91,65% 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

792 512,10 789 955,01 99,68% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 540,00 100,00% 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30,00 30,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 502,59 247 501,62 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 313,41 20 313,41 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 457,00 57 456,83 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

4 552,00 4 551,42 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 676,00 91 676,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 512,50 41 512,50 100,00% 

    4260 Zakup energii 19 434,10 17 723,06 91,20% 

    4270 Zakup usług remontowych 14 200,00 13 357,13 94,06% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 278 882,71 278 882,71 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

350,00 349,34 99,81% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

2 364,60 2 364,60 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 942,37 942,37 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 3 349,00 3 349,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

7 890,82 7 890,82 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 443,00 443,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

732,00 731,20 99,89% 

  85333   Powiatowe urzędy pracy 7 554 650,00 7 552 137,37 99,97% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

7 554 650,00 7 552 137,37 99,97% 
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  85334   Pomoc dla repatriantów 78 804,39 78 804,39 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 35 004,39 35 004,39 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 43 800,00 43 800,00 100,00% 

  85395   Pozostała działalność 10 561 557,50 6 328 971,17 59,92% 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

1 500 030,00 1 003 188,11 66,88% 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

165 486,00 107 617,05 65,03% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

800 000,00 783 040,00 97,88% 

    2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  11 756,00 11 755,08 99,99% 

    3110 Świadczenia społeczne 230 677,50 230 677,50 100,00% 

    3119 Świadczenia społeczne 49 308,00 49 308,00 100,00% 

    3247 Stypendia dla uczniów 158 100,00 158 100,00 100,00% 

    3249 Stypendia dla uczniów 18 600,00 18 600,00 100,00% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 669 254,00 541 944,12 80,98% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 223,00 39 846,45 77,79% 

    4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 842,00 22 995,67 85,67% 

    4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 158,00 2 705,39 85,67% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 527,00 94 306,70 61,83% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 385,00 7 279,20 54,38% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

24 292,00 12 385,03 50,98% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

2 239,00 989,96 44,21% 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 836,00 14 404,47 90,96% 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 579,00 1 410,53 89,33% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 5 810,02 72,63% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 657 350,00 107 871,84 16,41% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 68 980,00 5 052,67 7,32% 

    4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 734 755,00 2 556 746,16 54,00% 

    4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 451 550,00 353 035,26 78,18% 

    4277 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 100,00% 
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    4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 22 070,00 81,74% 

    4307 Zakup usług pozostałych 385 682,00 136 554,56 35,41% 

    4309 Zakup usług pozostałych 30 219,00 7 857,40 26,00% 

    4417 Podróże służbowe krajowe 4 514,00 0,00 0,00% 

    4419 Podróże służbowe krajowe 531,00 0,00 0,00% 

    4707 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

22 530,00 7 533,69 33,44% 

    4709 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

2 650,00 886,31 33,45% 

    6067 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

222 345,00 0,00 0,00% 

    6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

26 159,00 0,00 0,00% 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 28 126 586,00 25 683 048,47 91,31% 

  85401   Świetlice szkolne 3 773 645,00 3 708 727,33 98,28% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 830,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 644 844,00 2 596 212,07 98,16% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 735,00 173 723,88 99,99% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 364,00 445 990,45 97,30% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

50 189,00 46 313,41 92,28% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 005,00 63 000,32 99,99% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 51 665,00 51 649,73 99,97% 

    4260 Zakup energii 171 293,00 171 292,03 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 766,00 5 765,34 99,99% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

410,00 408,94 99,74% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

150 032,00 150 029,16 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 312,00 1 312,00 100,00% 

  85404   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 671 233,00 633 227,88 94,34% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 467 449,00 438 965,30 93,91% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 823,00 24 821,83 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 090,00 73 656,70 89,73% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

10 760,00 9 674,82 89,91% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 297,00 1 295,23 99,86% 
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    4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 900,00 1 900,00 100,00% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

49 000,00 49 000,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

19 514,00 19 514,00 100,00% 

  85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 

3 653 099,00 3 558 933,09 97,42% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 957,00 2 956,72 99,99% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 678 389,00 2 596 592,08 96,95% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 331,00 202 330,51 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466 726,00 460 018,73 98,56% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

37 835,00 34 907,87 92,26% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 041,00 12 307,50 81,83% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 053,00 37 052,94 100,00% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 18 550,00 18 550,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

2 228,00 2 227,74 99,99% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

53 084,00 53 084,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

137 555,00 137 555,00 100,00% 

  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 2 676 881,00 2 203 926,36 82,33% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 391,00 3 390,68 99,99% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 459 485,00 1 419 098,72 97,23% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 035,00 112 033,58 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 035,00 112 033,58 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 066,00 231 169,16 92,08% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

17 134,00 15 446,83 90,15% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 063,00 38 418,57 67,33% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 123,00 49 893,70 99,54% 

    4260 Zakup energii 96 825,00 91 261,41 94,25% 

    4270 Zakup usług remontowych 1 775,00 1 774,63 99,98% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 440,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 46 219,00 41 793,03 90,42% 
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    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

5 457,00 5 455,52 99,97% 

    4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 1 245,15 99,61% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

69 394,00 68 593,38 98,85% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

4 974,00 4 974,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

250,00 250,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 118 688,00 23,74% 

  85410   Internaty i bursy szkolne 9 700 596,00 8 309 855,75 85,66% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

824 000,00 820 835,60 99,62% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 921,00 7 919,95 99,99% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 203 822,00 3 649 667,85 86,82% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 527,00 246 102,67 92,34% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 677 999,00 634 820,95 93,63% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

60 562,00 56 768,34 93,74% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 021,00 3 150,00 39,27% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 378 707,00 377 424,05 99,66% 

    4220 Zakup środków żywności 1 202 136,00 586 064,16 48,75% 

    4260 Zakup energii 577 854,00 515 727,65 89,25% 

    4270 Zakup usług remontowych 349 062,00 349 052,61 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 413,00 2 413,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 445 996,00 364 793,26 81,79% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

15 332,00 14 877,95 97,04% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

347 211,00 347 210,33 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 110,00 110,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  

197 622,00 197 619,66 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 084,00 1 084,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

35 429,00 35 428,83 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

788,00 787,70 99,96% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 000,00 97 997,19 100,00% 

  85412   
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży 

429 350,00 243 335,31 56,68% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 0,00 0,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 5 751,56 33,83% 

    4220 Zakup środków żywności 40 000,00 0,00 0,00% 
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    4260 Zakup energii 31 000,00 7 279,03 23,48% 

    4300 Zakup usług pozostałych 270 896,00 229 428,94 84,69% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

354,00 353,32 99,81% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 325,96 65,19% 

    4430 Różne opłaty i składki 600,00 196,50 32,75% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

4 000,00 0,00 0,00% 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

850 463,00 659 612,24 77,56% 

    3240 Stypendia dla uczniów 715 023,00 570 054,07 79,73% 

    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 135 440,00 89 558,17 66,12% 

  85416   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

365 340,00 360 560,00 98,69% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

4 300,00 0,00 0,00% 

    3240 Stypendia dla uczniów 361 040,00 360 560,00 99,87% 

  85419   Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 5 873 000,00 5 872 899,48 100,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

5 873 000,00 5 872 899,48 100,00% 

  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 800,00 23 223,52 97,58% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1 971,00 1 970,32 99,97% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 337,00 336,92 99,98% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

49,00 48,28 98,53% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750,00 4 175,00 87,89% 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 158,00 3 158,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

13 535,00 13 535,00 100,00% 

  85495   Pozostała działalność 109 179,00 108 747,51 99,60% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

21 498,00 21 497,92 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 906,00 26 605,29 98,88% 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych 1 900,00 1 769,30 93,12% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

58 875,00 58 875,00 100,00% 

855     Rodzina 194 811 236,71 192 900 348,81 99,02% 

  85501   Świadczenie wychowawcze 121 981 792,00 121 972 200,25 99,99% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 878,00 877,12 99,90% 

    3110 Świadczenia społeczne 120 953 686,00 120 949 183,91 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574 083,00 574 072,85 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 817,00 48 816,03 100,00% 
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    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 681,00 102 640,85 99,96% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

10 450,00 10 446,74 99,97% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 030,00 3 030,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 053,00 74 053,00 100,00% 

    4220 Zakup środków żywności 500,00 498,68 99,74% 

    4260 Zakup energii 17 000,00 15 168,49 89,23% 

    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 17 969,34 89,85% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 543,00 542,50 99,91% 

    4300 Zakup usług pozostałych 130 230,00 129 099,10 99,13% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 300,00 1 264,40 97,26% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

8 010,00 8 009,40 99,99% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 572,00 571,51 99,91% 

    4430 Różne opłaty i składki 14 177,00 14 176,50 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

19 317,00 19 316,23 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 679,00 1 679,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

773,00 772,50 99,94% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

13,00 12,10 93,08% 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

43 746 871,00 43 378 254,20 99,16% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 40 030 652,00 39 719 774,50 99,22% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 674 576,00 634 622,56 94,08% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 424,00 54 423,12 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 577 927,00 2 572 521,67 99,79% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

11 150,00 11 145,37 99,96% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180,00 180,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 169,00 41 169,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 17 805,00 15 168,51 85,19% 

    4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 16 949,80 94,17% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 646,00 645,50 99,92% 

    4300 Zakup usług pozostałych 281 514,00 272 944,88 96,96% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 280,00 1 237,30 96,66% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

10 275,00 10 274,52 100,00% 
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    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 126,00 63,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

23 766,00 23 765,48 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 679,00 1 679,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

773,00 772,50 99,94% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

155,00 154,49 99,67% 

  85503   Karta Dużej Rodziny 3 832,00 3 138,53 81,90% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 074,93 2 517,66 81,88% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 663,18 543,97 82,02% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

93,89 76,90 81,90% 

  85504   Wspieranie rodziny 5 552 912,00 5 545 799,74 99,87% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

398 000,00 398 000,00 100,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 236,00 5 234,96 99,98% 

    3110 Świadczenia społeczne 4 018 350,00 4 015 950,00 99,94% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 884,00 461 171,00 99,42% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 539,00 29 536,85 99,99% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 890,00 73 718,63 98,44% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

9 089,00 8 579,37 94,39% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 779,00 18 649,06 99,31% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 407 819,12 407 819,12 100,00% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76 066,88 76 066,88 100,00% 

    4220 Zakup środków żywności 1 400,00 1 391,28 99,38% 

    4260 Zakup energii 10 269,00 10 268,23 99,99% 

    4270 Zakup usług remontowych 738,00 738,00 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 375,00 375,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 15 461,00 15 459,87 99,99% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

2 809,00 2 807,47 99,95% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 4 960,00 4 789,05 96,55% 

    4430 Różne opłaty i składki 525,00 524,16 99,84% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

13 814,00 13 813,69 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

908,00 907,12 99,90% 

  85505   Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 8 112 813,00 7 510 714,61 92,58% 
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    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

426 972,00 314 400,00 73,63% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 041,00 24 023,34 99,93% 

    3027 Wydatki osobowe niezaliczone  600,00 0,00 0,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 220 737,00 4 134 577,56 97,96% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 001,00 0,00 0,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 279 303,00 279 301,15 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 585 643,00 577 701,78 98,64% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 776,00 0,00 0,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

81 614,00 76 587,85 93,84% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

823,00 0,00 0,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 008,00 15 268,00 89,77% 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 960,00 0,00 0,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 239 763,00 239 682,81 99,97% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 54 931,00 0,00 0,00% 

    4220 Zakup środków żywności 482 616,00 324 708,32 67,28% 

    4227 Zakup środków żywności 7 392,00 0,00 0,00% 

    4260 Zakup energii 302 955,00 270 375,78 89,25% 

    4267 Zakup energii 3 200,00 0,00 0,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 130 261,00 128 398,88 98,57% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 346,00 2 306,00 98,29% 

    4287 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 100 728,00 100 055,31 99,33% 

    4307 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

10 290,00 10 267,21 99,78% 

    4367 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

100,00 0,00 0,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 13 506,00 13 281,00 98,33% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

186 744,00 180 181,00 96,49% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

42 935,00 42 933,03 100,00% 

    4527 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

280,00 0,00 0,00% 

    4580 Pozostałe odsetki 78,00 0,00 0,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

3 950,00 3 950,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 841 720,00 759 800,59 90,27% 
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    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

13 900,00 12 915,00 92,91% 

  85508   Rodziny zastępcze 5 801 937,00 5 671 964,65 97,76% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

500 000,00 421 855,49 84,37% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 829,00 4 828,33 99,99% 

    3110 Świadczenia społeczne 4 128 797,00 4 105 450,25 99,43% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493 600,00 481 731,83 97,60% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 720,00 37 719,92 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 909,00 148 812,74 97,32% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

15 889,00 15 195,47 95,64% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 391 000,00 387 274,73 99,05% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 360,00 23 457,09 85,73% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 579,00 579,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 10 329,00 6 876,97 66,58% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4 140,00 3 794,88 91,66% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 16 500,00 16 104,35 97,60% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

18 030,00 18 029,52 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

255,00 254,08 99,64% 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

8 668 867,71 7 876 064,83 90,85% 

    2007 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

420 702,00 375 530,41 89,26% 

    2009 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 
paragrafie 205 

49 495,00 44 180,06 89,26% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

448 100,00 414 917,86 92,59% 
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    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

281 942,40 260 941,70 92,55% 

    2367 

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

5 368,42 0,00 0,00% 

    2369 

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

631,58 0,00 0,00% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 179,00 6 175,60 99,94% 

    3110 Świadczenia społeczne 650 007,00 630 333,44 96,97% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 524 287,00 3 524 284,59 100,00% 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 858,00 0,00 0,00% 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 513,00 0,00 0,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 587,00 253 583,88 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566 435,00 548 916,40 96,91% 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 970,00 0,00 0,00% 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 290,00 0,00 0,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

74 205,00 59 863,04 80,67% 

    4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

1 560,00 0,00 0,00% 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

183,00 0,00 0,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 748,00 40 714,70 99,92% 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 30 493,00 0,00 0,00% 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 587,00 0,00 0,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 508 176,31 499 803,41 98,35% 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 56 521,00 8 220,93 14,54% 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 650,00 967,17 14,54% 

    4220 Zakup środków żywności 335 981,00 312 046,72 92,88% 

    4230 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych 

17 567,00 17 398,07 99,04% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 430,00 5 428,32 99,97% 

    4260 Zakup energii 250 923,00 227 500,79 90,67% 

    4269 Zakup energii 4 305,00 0,00 0,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 28 989,00 28 863,68 99,57% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 489,00 2 289,00 91,96% 
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    4300 Zakup usług pozostałych 177 235,00 175 406,21 98,97% 

    4307 Zakup usług pozostałych 9 483,58 0,00 0,00% 

    4309 Zakup usług pozostałych 1 566,42 0,00 0,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

15 938,00 15 915,81 99,86% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

14 887,00 14 582,58 97,96% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 10 454,00 10 450,98 99,97% 

    4430 Różne opłaty i składki 23 586,00 23 561,97 99,90% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

102 537,00 102 536,08 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 31 809,00 31 809,00 100,00% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 60,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

42 189,00 42 185,92 99,99% 

    4529 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

510,00 0,00 0,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

1 308,00 1 308,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 851,00 186 448,51 85,98% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 737,00 0,00 0,00% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 544,00 9 840,00 6,67% 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

942 212,00 942 212,00 100,00% 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 942 212,00 942 212,00 100,00% 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

70 384 391,00 53 354 294,00 75,80% 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 290 765,00 25 120 324,60 77,79% 

    4260 Zakup energii 110 000,00 95 369,03 86,70% 

    4270 Zakup usług remontowych 63 000,00 53 898,50 85,55% 

    4300 Zakup usług pozostałych 840 000,00 834 301,25 99,32% 

    4430 Różne opłaty i składki 60 052,00 53 080,64 88,39% 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 455 350,00 1 286 283,03 88,38% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 93 480,00 77,90% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 405 413,00 18 796 910,49 80,31% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 069 867,00 3 739 919,54 61,61% 

    6667 

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych  

167 083,00 167 082,12 100,00% 
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Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na  
31-12-2020 

%  
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  90003   Oczyszczanie miast i wsi 7 831 850,00 7 555 767,51 96,47% 

    4260 Zakup energii 200,00 179,72 89,86% 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 815 650,00 7 545 140,74 96,54% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

15 896,00 10 447,05 65,72% 

    4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 104,00 0,00 0,00% 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 190 719,00 3 054 096,17 95,72% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 660,00 14 460,00 98,64% 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 126 254,00 2 989 831,17 95,64% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

49 805,00 49 805,00 100,00% 

  90008   Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 167 841,00 147 407,39 87,83% 

    4300 Zakup usług pozostałych 164 341,00 143 907,39 87,57% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

3 500,00 3 500,00 100,00% 

  90013   Schroniska dla zwierząt 635 421,00 634 632,01 99,88% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

453 350,00 453 350,00 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 910,00 5 909,21 99,99% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 016,00 1 015,80 99,98% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy  

145,00 144,78 99,85% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  175 000,00 174 212,22 99,55% 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 750 200,00 5 798 201,50 85,90% 

    4260 Zakup energii 3 300 000,00 3 033 400,50 91,92% 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 600 000,00 2 576 781,14 99,11% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 200,00 188 019,86 22,11% 

  90026   
Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 

92 374,00 42 144,60 45,62% 

    4300 Zakup usług pozostałych 92 374,00 42 144,60 45,62% 

  90095   Pozostała działalność 19 425 221,00 11 001 720,22 56,64% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 776,00 88 745,97 99,97% 

    4260 Zakup energii 130 000,00 63 931,88 49,18% 

    4270 Zakup usług remontowych 249 000,00 246 237,62 98,89% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 631 893,00 1 594 543,87 97,71% 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyzy, analiz i opinii 

7 934,00 7 933,50 99,99% 

    4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 1 564,35 34,76% 
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    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 748 904,00 3 609 607,85 62,79% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 408 665,00 4 103 115,78 48,80% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 155 549,00 1 286 039,40 40,75% 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 044 288,00 16 197 529,33 95,03% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 464 000,00 2 464 000,00 100,00% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

2 340 000,00 2 340 000,00 100,00% 

    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

124 000,00 124 000,00 100,00% 

  92113   Centra kultury i sztuki 9 966 285,00 9 942 055,00 99,76% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

9 634 553,00 9 634 553,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308 732,00 307 502,00 99,60% 

    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

23 000,00 0,00 0,00% 

  92116   Biblioteki 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

2 500 000,00 2 500 000,00 100,00% 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 940 003,00 240 623,00 25,60% 

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

373 000,00 240 623,00 64,51% 

    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00% 

    6570 

Dotacja celowa przekazana z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych  

552 003,00 0,00 0,00% 

  92195   Pozostała działalność 1 174 000,00 1 050 851,33 89,51% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

676 700,00 555 976,64 82,16% 

    2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących  

150 000,00 150 000,00 100,00% 

    3040 
Nagrody o charakterze szczególnym 
niezaliczone do wynagrodzeń 

20 000,00 20 000,00 100,00% 
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1 2 3 4 5 6 7 

    3250 Stypendia różne 110 000,00 110 000,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  190,00 189,09 99,52% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 810,00 16 704,00 99,37% 

    4300 Zakup usług pozostałych 200 300,00 197 981,60 98,84% 

926     Kultura fizyczna 27 224 835,00 21 380 867,74 78,53% 

  92601   Obiekty sportowe 15 779 365,00 10 140 364,69 64,26% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

500 000,00 500 000,00 100,00% 

    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 7 459 500,00 1 820 500,00 24,41% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 819 865,00 7 819 864,69 100,00% 

  92604   Instytucje kultury fizycznej 3 600 000,00 3 597 353,94 99,93% 

    2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego 

2 845 000,00 2 845 000,00 100,00% 

    6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych 

755 000,00 752 353,94 99,65% 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 983 500,00 6 920 519,80 99,10% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

1 711 750,00 1 682 543,49 98,29% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

2 130 000,00 2 130 000,00 100,00% 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

    3040 
Nagrody o charakterze szczególnym 
niezaliczone do wynagrodzeń 

504 750,00 504 750,00 100,00% 

    3250 Stypendia różne 277 500,00 277 500,00 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 9 160,00 36,64% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 789,00 9 508,51 97,13% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 184 711,00 1 168 157,80 98,60% 

    4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4 900,00 81,67% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

134 000,00 134 000,00 100,00% 

  92695   Pozostała działalność 861 970,00 722 629,31 83,83% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 861 970,00 722 629,31 83,83% 

Razem: 1 064 183 115,31 920 745 404,39 86,52% 
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Dział Rozdział § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

010     Rolnictwo i łowiectwo 137 075,11 137 075,11 100,00% 

  01095   Pozostała działalność 137 075,11 137 075,11 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 269,97 2 269,97 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390,21 390,21 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

27,57 27,57 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 134 387,36 134 387,36 100,00% 

700     Gospodarka mieszkaniowa 348 303,95 344 149,47 98,81% 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 348 303,95 344 149,47 98,81% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 138,42 159 138,42 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 882,00 13 882,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 028,00 28 028,00 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

2 218,58 2 218,58 100,00% 

    4260 Zakup energii 55 747,00 55 746,58 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 47 724,95 47 282,90 99,07% 

    4430 Różne opłaty i składki 7 284,00 4 403,67 60,46% 

    4480 Podatek od nieruchomości 25 875,00 25 875,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

3 080,00 3 079,59 99,99% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

5 326,00 4 494,73 84,39% 

710     Działalność usługowa 915 450,00 915 392,62 99,99% 

  71012   Zadania z zakresu geodezji i kartografii 371 000,00 370 981,83 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 668,00 157 668,00 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 500,00 15 500,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 200,00 25 200,00 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

3 600,00 3 600,00 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 200,00 182,04 91,02% 

    4300 Zakup usług pozostałych 168 832,00 168 831,79 100,00% 

  71015   Nadzór budowlany 544 450,00 544 410,79 99,99% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 232,00 1 231,77 99,98% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 528,00 101 527,20 100,00% 

    4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

261 898,00 261 897,18 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 606,00 23 605,43 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 948,00 68 947,75 100,00% 
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1 2 3 4 5 6 7 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

5 775,00 5 774,70 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 850,00 4 850,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 341,00 11 339,76 99,99% 

    4260 Zakup energii 3 302,00 3 301,52 99,99% 

    4270 Zakup usług remontowych 677,00 676,09 99,87% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 377,00 377,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 916,00 7 886,39 99,63% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

3 068,00 3 067,03 99,97% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

30 588,00 30 587,31 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 4 162,00 4 161,10 99,98% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

7 907,00 7 906,33 99,99% 

    4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 599,00 1 599,00 100,00% 

    4580 Pozostałe odsetki 7,00 6,23 89,00% 

    4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób   
fizycznych  

5 100,00 5 100,00 100,00% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

569,00 569,00 100,00% 

750     Administracja publiczna 1 489 817,55 1 475 060,28 99,01% 

  75011   Urzędy wojewódzkie 1 436 211,00 1 427 958,00 99,43% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 053 231,36 1 044 978,36 99,22% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 670,00 125 670,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 094,65 193 094,65 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

23 830,10 23 830,10 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 969,90 3 969,90 100,00% 

    4260 Zakup energii 4 699,35 4 699,35 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 31 715,64 31 715,64 100,00% 

  75045   Kwalifikacja wojskowa 19 781,55 19 781,55 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 994,04 1 994,04 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

71,05 71,05 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 11 600,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 317,46 1 317,46 100,00% 

    4260 Zakup energii 100,00 100,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 699,00 4 699,00 100,00% 
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1 2 3 4 5 6 7 

  75056   Spis powszechny i inne 33 825,00 27 320,73 80,77% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 462,00 10 029,00 64,86% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 720,00 3 783,95 80,17% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

673,00 539,28 80,13% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 985,00 11 983,50 99,99% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716,00 716,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 150,00 150,00 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

119,00 119,00 100,00% 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

679 111,00 662 984,53 97,63% 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

23 912,00 23 906,46 99,98% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 982,00 19 982,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 435,00 3 434,89 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

495,00 489,57 98,90% 

  75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  655 199,00 639 078,07 97,54% 

    3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  397 500,00 389 450,00 97,97% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  18 500,00 17 515,12 94,68% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

3 000,00 1 969,84 65,66% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  186 620,00 185 758,46 99,54% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 700,00 30 111,92 86,78% 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 879,00 13 719,23 98,85% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 000,00 553,50 55,35% 

752     Obrona narodowa 104 600,00 104 600,00 100,00% 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 5 500,00 5 500,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 100,00% 

  75295   Pozostała działalność 99 100,00 99 100,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 100,00 99 100,00 100,00% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

16 469 369,00 16 469 360,45 100,00% 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

16 272 476,00 16 272 467,45 100,00% 

    3070 
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 

471 846,00 471 845,66 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 176,00 44 176,00 100,00% 

    4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

143 000,00 142 999,95 100,00% 
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    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 789,00 11 788,42 100,00% 

    4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

10 307 625,00 10 307 624,95 100,00% 

    4060 
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  

362 609,00 362 609,00 100,00% 

    4070 
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 
zawodowych oraz nagrody roczne dla 
funkcjonariuszy 

784 553,00 784 552,30 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 951,00 49 950,51 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

4 573,00 4 572,34 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 42 000,00 100,00% 

    4180 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 
należności 

2 397 261,00 2 397 260,06 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 669 337,00 669 337,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 365 501,00 365 500,28 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 273 678,00 273 677,50 100,00% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 19 693,00 19 692,50 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 127 389,00 127 388,33 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

34 228,00 34 227,95 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 335,00 3 334,91 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 59 946,00 59 946,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

6 202,00 6 201,04 99,98% 

    4480 Podatek od nieruchomości 56 813,00 56 812,40 100,00% 

    4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

339,00 339,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

2 176,00 2 175,90 100,00% 

    4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  611,00 610,45 99,91% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

33 845,00 33 845,00 100,00% 

  75414   Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00% 

  75421   Zarządzanie kryzysowe  186 893,00 186 893,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 726,00 2 726,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 184 167,00 184 167,00 100,00% 

755     Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 326 516,43 98,94% 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 326 516,43 98,94% 
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Dział Rozdział § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

130 020,00 126 720,00 97,46% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 561,94 8 561,94 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 713,04 2 713,04 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

261,04 261,04 100,00% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 128,26 5 128,26 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 946,32 1 946,32 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 180 328,90 180 328,60 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 040,50 857,23 82,39% 

801     Oświata i wychowanie 1 202 825,25 1 193 594,67 99,23% 

  80153   
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

1 202 825,25 1 193 594,67 99,23% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

116 422,35 113 090,86 97,14% 

    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 074 493,80 1 068 594,71 99,45% 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 909,10 11 909,10 100,00% 

851     Ochrona zdrowia 25 260,00 24 690,50 97,75% 

  85156   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

23 000,00 22 430,50 97,52% 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 22 430,50 97,52% 

  85195   Pozostała działalność 2 260,00 2 260,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160,00 1 160,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 1 100,00   

852     Pomoc społeczna 3 841 460,06 3 802 109,45 98,98% 

  85203   Ośrodki wsparcia 2 912 836,00 2 912 836,00 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

2 498 188,00 2 498 188,00 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  114 648,00 114 648,00 100,00% 

  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

644 745,00 622 259,75 96,51% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76,00 63,06 82,97% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 868,00 360 848,62 99,99% 
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Dział Rozdział § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 471,00 27 470,34 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 533,00 60 526,38 99,99% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

7 822,00 7 819,76 99,97% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 119,00 3 119,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 012,00 63 010,76 100,00% 

    4220 Zakup środków żywności  380,00 369,03 97,11% 

    4260 Zakup energii 18 136,00 18 135,73 100,00% 

    4270 Zakup usług remontowych 6 944,00 6 942,19 99,97% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 252,00 252,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 72 864,00 50 438,36 69,22% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 456,00 1 455,81 99,99% 

    4430 Różne opłaty i składki 795,00 795,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

13 947,00 13 947,00 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 996,00 1 993,59 99,88% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

4 364,00 4 363,12 99,98% 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  

710,00 710,00 100,00% 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 79 453,06 73 837,70 92,93% 

    3110 Świadczenia społeczne 77 895,16 72 389,91 92,93% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 169,52 1 152,26 98,52% 

    4300 Zakup usług pozostałych 388,38 295,53 76,09% 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 522,00 1 522,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 22,00 100,00% 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

189 488,00 178 238,00 94,06% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

39 000,00 39 000,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 150 488,00 139 238,00 92,52% 

  85231   Pomoc dla cudzoziemców 13 416,00 13 416,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 13 416,00 13 416,00 100,00% 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

1 101 993,99 1 099 436,90 99,77% 

  85321   Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 

792 512,10 789 955,01 99,68% 
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Dział Rozdział § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 540,00 100,00% 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  30,00 30,00 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 502,59 247 501,62 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 313,41 20 313,41 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 457,00 57 456,83 100,00% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

4 552,00 4 551,42 99,99% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 676,00 91 676,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 512,50 41 512,50 100,00% 

    4260 Zakup energii 19 434,10 17 723,06 91,20% 

    4270 Zakup usług remontowych 14 200,00 13 357,13 94,06% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100,00% 

    4300 Zakup usług pozostałych 278 882,71 278 882,71 100,00% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

350,00 349,34 99,81% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

2 364,60 2 364,60 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 942,37 942,37 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 3 349,00 3 349,00 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

7 890,82 7 890,82 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 443,00 443,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego  

732,00 731,20 99,89% 

  85334   Pomoc dla repatriantów 78 804,39 78 804,39 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 35 004,39 35 004,39 100,00% 

    4430 Różne opłaty i składki 43 800,00 43 800,00 100,00% 

  85395   Pozostała działalność 230 677,50 230 677,50 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 230 677,50 230 677,50 100,00% 

855     Rodzina 172 504 213,31 172 134 878,44 99,79% 

  85501   Świadczenie wychowawcze 121 981 792,00 121 972 200,25 99,99% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 878,00 877,12 99,90% 

    3110 Świadczenia społeczne 120 953 686,00 120 949 183,91 100,00% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574 083,00 574 072,85 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 817,00 48 816,03 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 681,00 102 640,85 99,96% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

10 450,00 10 446,74 99,97% 
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Dział Rozdział § Treść 
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zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 030,00 3 030,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 053,00 74 053,00 100,00% 

    4220 Zakup środków żywności  500,00 498,68 99,74% 

    4260 Zakup energii 17 000,00 15 168,49 89,23% 

    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 17 969,34 89,85% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 543,00 542,50 99,91% 

    4300 Zakup usług pozostałych 130 230,00 129 099,10 99,13% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 300,00 1 264,40 97,26% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

8 010,00 8 009,40 99,99% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 572,00 571,51 99,91% 

    4430 Różne opłaty i składki 14 177,00 14 176,50 100,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

19 317,00 19 316,23 100,00% 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 679,00 1 679,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

773,00 772,50 99,94% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

13,00 12,10 93,08% 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

43 706 871,00 43 378 207,64 99,25% 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 100,00% 

    3110 Świadczenia społeczne 40 030 652,00 39 719 774,50 99,22% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 634 576,00 634 576,00 100,00% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 424,00 54 423,12 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 577 927,00 2 572 521,67 99,79% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

11 150,00 11 145,37 99,96% 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180,00 180,00 100,00% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 169,00 41 169,00 100,00% 

    4260 Zakup energii 17 805,00 15 168,51 85,19% 

    4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 16 949,80 94,17% 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 646,00 645,50 99,92% 

    4300 Zakup usług pozostałych 281 514,00 272 944,88 96,96% 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

1 280,00 1 237,30 96,66% 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 

10 275,00 10 274,52 100,00% 

    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 126,00 63,00% 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

23 766,00 23 765,48 100,00% 
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% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 679,00 1 679,00 100,00% 

    4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

773,00 772,50 99,94% 

    4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

155,00 154,49 99,67% 

  85503   Karta Dużej Rodziny 3 832,00 3 138,53 81,90% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 074,93 2 517,66 81,88% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 663,18 543,97 82,02% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

93,89 76,90 81,90% 

  85504   Wspieranie rodziny 4 152 000,00 4 147 777,12 99,90% 

    3110 Świadczenia społeczne 4 018 350,00 4 015 950,00 99,94% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 000,00 85 848,33 98,68% 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 231,00 4 230,05 99,98% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 930,00 15 727,77 98,73% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

2 215,00 1 826,29 82,45% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 111,00 10 031,80 99,22% 

    4300 Zakup usług pozostałych 14 163,00 14 162,88 100,00% 

  85508   Rodziny zastępcze 1 241 085,00 1 223 901,89 98,62% 

    3110 Świadczenia społeczne 1 228 797,00 1 211 784,08 98,62% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600,00 3 600,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 629,00 628,56 99,93% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

89,00 88,20 99,10% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 641,00 7 472,55 97,80% 

    4300 Zakup usług pozostałych 329,00 328,50 99,85% 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

476 421,31 467 441,01 98,12% 

    3110 Świadczenia społeczne 471 233,00 462 345,04 98,11% 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600,00 2 600,00 100,00% 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 454,00 453,96 99,99% 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

64,00 63,70 99,53% 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 070,31 1 978,31 95,56% 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

942 212,00 942 212,00 100,00% 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 942 212,00 942 212,00 100,00% 

     Razem: 199 149 479,22 198 689 848,85 99,77% 
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Wykonanie na 
31-12-2020 

%                             
(6 : 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

700     Gospodarka mieszkaniowa 11 262 270,00 10 800 401,43 95,90% 

  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 11 262 270,00 10 800 401,43 95,90% 

    2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego 

9 701 532,00 9 394 132,00 96,83% 

    6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych 

1 560 738,00 1 406 269,43 90,10% 

710     Działalność usługowa 106 000,00 0,00 0,00% 

  71012   Zadania z zakresu geodezji i kartografii 106 000,00 0,00 0,00% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

106 000,00 0,00 0,00% 

730     Szkolnictwo wyższe i nauka 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

  73095   Pozostała działalność 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

    2800 
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

801     Oświata i wychowanie 5 510,00 450,00 8,17% 

  80140   
Centra kształcenia ustawicznego i 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 

5 510,00 450,00 8,17% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

5 510,00 450,00 8,17% 

851     Ochrona zdrowia 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 

  85111   Szpitale ogólne 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

7 729 330,00 7 557 927,94 97,78% 

  85333   Powiatowe urzędy pracy 7 554 650,00 7 552 137,37 99,97% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

7 554 650,00 7 552 137,37 99,97% 

  85395   Pozostała działalność 174 680,00 5 790,57 3,31% 
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    2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

156 743,00 5 181,03 3,31% 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

17 937,00 609,54 3,40% 

855     Rodzina 1 418 297,00 1 256 483,82 88,59% 

  85508   Rodziny zastępcze 500 000,00 421 855,49 84,37% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

500 000,00 421 855,49 84,37% 

  85510   
Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

918 297,00 834 628,33 90,89% 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

420 702,00 375 530,41 89,26% 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

49 495,00 44 180,06 89,26% 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

448 100,00 414 917,86 92,59% 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 771 553,00 14 748 553,00 99,84% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 464 000,00 2 464 000,00 100,00% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

2 340 000,00 2 340 000,00 100,00% 

    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

124 000,00 124 000,00 100,00% 
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  92113   Centra kultury i sztuki 9 657 553,00 9 634 553,00 99,76% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

9 634 553,00 9 634 553,00 100,00% 

    6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

23 000,00 0,00 0,00% 

  92116   Biblioteki 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

2 500 000,00 2 500 000,00 100,00% 

  92195   Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 100,00% 

    2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących  

150 000,00 150 000,00 100,00% 

926     Kultura fizyczna 3 600 000,00 3 597 353,94 99,93% 

  92604   Instytucje kultury fizycznej 3 600 000,00 3 597 353,94 99,93% 

    2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego 

2 845 000,00 2 845 000,00 100,00% 

    6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych samorządowych 
zakładów budżetowych 

755 000,00 752 353,94 99,65% 

Razem:  42 892 960,00 41 961 170,13 97,83% 
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750     Administracja publiczna 2 000 000,00 1 930 000,00 96,50% 

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000 000,00 1 930 000,00 96,50% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

2 000 000,00 1 930 000,00 96,50% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

74 200,00 70 000,00 94,34% 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 40 000,00 40 000,00 100,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

40 000,00 40 000,00 100,00% 

  75415   Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 34 200,00 30 000,00 87,72% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

34 200,00 30 000,00 87,72% 

755     Wymiar sprawiedliwości 130 020,00 126 720,00 97,46% 

  75515   Nieodpłatna pomoc prawna 130 020,00 126 720,00 97,46% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

130 020,00 126 720,00 97,46% 

801     Oświata i wychowanie 30 231 455,35 30 131 438,23 99,67% 

  80101   Szkoły podstawowe 5 733 348,00 5 733 113,21 100,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

5 733 348,00 5 733 113,21 100,00% 

  80102   Szkoły podstawowe specjalne 1 789 500,00 1 789 364,37 99,99% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1 789 500,00 1 789 364,37 99,99% 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96 500,00 96 231,96 99,72% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

96 500,00 96 231,96 99,72% 

  80104   Przedszkola  4 146 000,00 4 145 536,08 99,99% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

4 146 000,00 4 145 536,08 99,99% 

  80105   Przedszkola specjalne 2 400 000,00 2 399 992,40 100,00% 
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    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

2 400 000,00 2 399 992,40 100,00% 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 79 500,00 79 276,32 99,72% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

79 500,00 79 276,32 99,72% 

  80110   Gimnazja 875,00 874,50 99,94% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

875,00 874,50 99,94% 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 70 000,00 70 000,00 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

70 000,00 70 000,00 100,00% 

  80115   Technika 1 492 500,00 1 492 067,46 99,97% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1 492 500,00 1 492 067,46 99,97% 

  80116   Szkoły policealne 6 397 338,00 6 396 924,82 99,99% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

6 397 338,00 6 396 924,82 99,99% 

  80117   Branżowe szkoły i i II stopnia 528 500,00 528 168,90 99,94% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

528 500,00 528 168,90 99,94% 

  80120   Licea ogólnokształcące 3 494 500,00 3 494 081,16 99,99% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

3 494 500,00 3 494 081,16 99,99% 

  80134   Szkoły zawodowe specjalne 550 500,00 550 383,60 99,98% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

550 500,00 550 383,60 99,98% 

  80149   

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

1 421 000,00 1 420 950,28 100,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

1 421 000,00 1 420 950,28 100,00% 

  80150   
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych  

694 000,00 693 521,20 99,93% 
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    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

694 000,00 693 521,20 99,93% 

  80151   Kwalifikacyjne kursy zawodowe 774 000,00 773 723,46 99,96% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

774 000,00 773 723,46 99,96% 

  80152   

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziei i 
młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 
liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 
stopnia oraz szkołach artystycznych 

278 500,00 278 345,74 99,94% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

278 500,00 278 345,74 99,94% 

  80153   
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych 

116 422,35 113 090,86 97,14% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

116 422,35 113 090,86 97,14% 

  80195   Pozostała działalność 168 472,00 75 791,91 44,99% 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 

78 111,00 0,00 0,00% 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 

14 569,00 0,00 0,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

75 792,00 75 791,91 100,00% 

851     Ochrona zdrowia 2 342 210,00 2 298 730,45 98,14% 

  85149   Programy polityki zdrowotnej 108 000,00 108 000,00 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

108 000,00 108 000,00 100,00% 
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  85153   Zwalczanie narkomanii 207 500,00 194 935,45 93,94% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

10 000,00 9 000,00 90,00% 

    2810 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

32 400,00 32 400,00 100,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

136 600,00 125 035,45 91,53% 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

28 500,00 28 500,00 100,00% 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 026 710,00 1 995 795,00 98,47% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

1 568 810,00 1 542 485,00 98,32% 

    2810 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom 

29 900,00 29 230,00 97,76% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

388 000,00 384 080,00 98,99% 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

40 000,00 40 000,00 100,00% 

852     Pomoc społeczna 3 908 457,17 3 878 927,44 99,24% 

  85203   Ośrodki wsparcia 2 648 188,00 2 645 629,00 99,90% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

2 648 188,00 2 645 629,00 99,90% 

  85220   
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

60 000,00 60 000,00 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

60 000,00 60 000,00 100,00% 

 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 136 – 

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych str. 5 

 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%                             
(6 : 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  85228   
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

561 773,00 561 730,00 99,99% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

561 773,00 561 730,00 99,99% 

  85295   Pozostała działalność 638 496,17 611 568,44 95,78% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

638 496,17 611 568,44 95,78% 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 507 236,00 2 104 401,59 83,93% 

  85311   
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

216 400,00 216 347,00 99,98% 

    2580 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

216 400,00 216 347,00 99,98% 

  85395   Pozostała działalność 2 290 836,00 1 888 054,59 82,42% 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 

1 343 287,00 998 007,08 74,30% 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 

147 549,00 107 007,51 72,52% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

800 000,00 783 040,00 97,88% 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6 722 798,00 6 715 233,00 99,89% 

  85410   Internaty i bursy szkolne 824 000,00 820 835,60 99,62% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

824 000,00 820 835,60 99,62% 

  85416   
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

4 300,00  0,00  0,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

4 300,00 0,00 0,00% 
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Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych str. 6 

 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%              
(6 : 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

  85495   Pozostała działalność 21 498,00 21 497,92 100,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 

21 498,00 21 497,92 100,00% 

855     Rodzina 1 112 914,40 973 341,70 87,46% 

  85504   Wspieranie rodziny 398 000,00 398 000,00 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

398 000,00 398 000,00 100,00% 

  85505   Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 426 972,00 314 400,00 73,63% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

426 972,00 314 400,00 73,63% 

  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 287 942,40 260 941,70 90,62% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

281 942,40 260 941,70 92,55% 

    2367 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

5 368,42  0,00  0,00% 

    2369 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

631,58 0,00 0,00% 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 453 350,00 453 350,00 100,00% 

  90013   Schroniska dla zwierząt 453 350,00 453 350,00 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

453 350,00 453 350,00 100,00% 
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Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych str. 7 

 

Dział Rozdz. § Treść 
Budżet po 
zmianach 

Wykonanie na 
31-12-2020 

%                             
(6 : 5) 

1 2 3 4 5 6 7 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 601 703,00 796 599,64 49,73% 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 925 003,00 240 623,00 26,01% 

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

373 000,00 240 623,00 64,51% 

    6570 

Dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

552 003,00 0,00 0,00% 

  92195   Pozostała działalność 676 700,00 555 976,64 82,16% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

676 700,00 555 976,64 82,16% 

926     Kultura fizyczna 5 475 750,00 5 446 543,49 99,47% 

  92601   Obiekty sportowe 500 000,00 500 000,00 100,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

500 000,00 500 000,00 100,00% 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 975 750,00 4 946 543,49 99,41% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

1 711 750,00 1 682 543,49 98,29% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

2 130 000,00 2 130 000,00 100,00% 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

134 000,00 134 000,00 100,00% 

Razem:  56 560 093,92 54 925 285,54 97,11% 
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WYDATKI  920.745.404,39 zł 
 

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 1.107.168.106,00 zł, wydatki bieżące 

737.596.449,00 zł i majątkowe 369.571.657,00 zł.  W 2020 roku wydatki zostały zmniejszone                    

o kwotę 42.984.990,69 zł i na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianie wynosił 

1.064.183.115,31 zł. 

Wydatki wykonano w wysokości 920.745.404,39 zł, co stanowi  86,52% planu po zmianach, 

w tym wydatki bieżące 734.600.500,06 zł, a wydatki majątkowe 186.144.904,33 zł. 

 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 347.443,26 zł 
  
Rozdz. 01008 Melioracje wodne  145.755,00 zł 

Na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych zaplanowano w budżecie miasta 

środki w wysokości 145.790,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące                   

w wysokości 145.755,00 zł, które przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji 

szczegółowych, koszenie i usuwanie porostów oraz drzew w celu udrożnienia rowu 

melioracyjnego, odmulono rów  melioracji  szczegółowej. 

 

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 4.559,81 zł 

Na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano udział we wpływach z podatku rolnego  

w wysokości 4.559,81 zł (2% wpływów). 

 

Rozdz. 01080 Działalność badawczo-rozwojowa 60.053,34 zł 

 Na realizację projektu badawczego „FEW-meter-Zintegrowany model pomiaru                                 

i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” 

zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 128.100,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 60.053,34 zł przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   55.876,75 zł 

 pozostałe wydatki bieżące                                                      4.176,59 zł 

 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 137.075,11 zł 

Z otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego sfinansowano koszty administracyjne 

postępowania o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do celów rolniczych oraz dokonano zwrotu rolnikom tego podatku na kwotę 

137.075,11 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           2.687,75 zł 

 pozostałe wydatki bieżące – zwrot podatku                                     134.387,36 zł 
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DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 4.533,63 zł 
 
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 4.533,63 zł 
 

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną przewidziano środki w wysokości     

5.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.533,63 zł. 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  145.350.450,58 zł 
 
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 88.075.155,19 zł 
 

W budżecie miasta na publiczny transport zbiorowy przewidziano środki w wysokości 

113.024.570,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 88.075.155,19 zł 

przeznaczono na: 

 wydatki bieżące                                                                              52.156.763,14 zł 

(rekompensata dla MZK, serwis kasy fiskalnej do centrum obsługi klienta MZK;      

przeprowadzenie audytu rekompensaty przekazanej dla MZK oraz kontroli biletowej)  

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                35.918.392,05 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.721.621,98 zł. 
 
 
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  51.878.847,19 zł 
 

Na prowadzenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w budżecie zaplanowano 

środki w wysokości 74.738.730,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 51.878.847,19 zł.  

Środki przeznaczone zostały na: 

 wydatki bieżące                                                                              1.777.577,80 zł 

utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego                   

i poziomego, chodników i nawierzchni niebitumicznych, sygnalizacji świetlnych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury komunikacji publicznej, mostów                         

i przepustów, 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                  50.101.269,39 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.440.794,94 zł. 
 

 
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  3.478.790,38 zł 
 

Na drogi gminne w budżecie przewidziano środki w wysokości 4.973.393,00 zł. W 2020 

roku poniesiono wydatki w kwocie 3.478.790,38 zł, w tym na: 

 wydatki bieżące                                                                                1.451.122,17 zł 
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utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego                     

i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.  

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                    2.027.668,21 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 10.229,22 zł. 
 

 
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne   286.723,64 zł 
 

Na drogi wewnętrzne zaplanowano środki w wysokości 1.642.851,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym wydano  286.723,64 zł, w tym na: 

 wydatki bieżące                                                                                      134.064,10 zł 

utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową, utrzymanie oznakowania pionowego, 

utrzymanie dróg gruntowych,  

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                       152.659,54 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.971,04 zł. 
 

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 1.630.934,18 zł 
 

Na pozostałe zadania z zakresu transportu zaplanowano środki w wysokości              

2.616.941,00 zł. W 2020 roku  wydano kwotę 1.630.934,18zł z przeznaczeniem na: 

 wydatki bieżące                                                                                601.917,87 zł 

dzierżawę placu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, wykup polisy 

ubezpieczeniowej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,  

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                   1.029.016,31 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły  8.490,00 zł. 
 
 
DZIAŁ 630 TURYSTYKA 
 4.000,00 zł 
 
Rozdz. 63095 Pozostała działalność  4.000,00 zł 
 
 Na pozostałe zadania z zakresu turystyki zaplanowano środki w wysokości  4.000,00 zł.              

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję informatora 

przyrodniczo-turystycznego o rezerwacie przyrody „Gorzowskie Murawy” oraz druk „Przewodnika 

Rowerowego po Gorzowie Wielkopolskim”. 
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DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  14.864.635,62 zł 
 
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej  10.800.401,43 zł 
 

Dotację dla ZGM zaplanowano w wysokości 11.262.270,00 zł . W 2020 roku przekazano 

środki w wysokości 10.800.401,43 zł z przeznaczeniem na: 

 dotację przedmiotową                                                                         9.394.132,00 zł 

zaliczka na fundusz remontowy, dopłata do czynszu w lokalach socjalnych oraz będących      

z zasobie GTBS, administrowanie obiektami przy ulicy Warszawskiej, remont lokali                         

z przeznaczeniem na najem i inne remonty oraz konserwacje zasobu komunalnego 

administrowanego przez ZGM, bezpieczeństwo i ochrona – zapobieganie                                        

i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

 dotację celową (wydatki majątkowe szczegółowy opis   

- załącznik nr 1)                                                                                 1.406.269,43 zł 

 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.788.605,22 zł 
 

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 5.187.744,95 zł. W 2020 roku 

poniesiono wydatki na kwotę 3.788.605,22 zł, w tym na gospodarowanie majątkiem Skarbu 

Państwa 344.149,47 zł.  Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         209.967,87 zł 

 pozostałe wydatki bieżące                                                                1.393.580,93 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1)                  2.185.056,42 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły  96.769,89 zł. 
 
Rozdz. 70095 Pozostała działalność 275.628,97 zł 
 

W zakresie pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano  

w budżecie środki w wysokości 828.311,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie  

275.628,97 zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  4.173,77 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 265.455,20 zł 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  3.535.386,70 zł 
 
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  73.226,93 zł 
 

Na plany zagospodarowania przestrzennego przewidziano środki w kwocie 190.487,00 zł. 

 W 2020 roku  poniesiono wydatki w kwocie 73.226,93 zł z przeznaczeniem na: 

  wynagrodzenia bezosobowe  16.800,00 zł 
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  pozostałe wydatki bieżące  56.426,93 zł 

 
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 569.986,66 zł 
 

Na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań 

z zakresu geodezji i kartografii przewidziano środki w wysokości 740.950,00 zł. W 2020 roku 

poniesiono wydatki na kwotę 569.986,66 zł ( w tym: zadania zlecone 370.981,83 zł). Środki 

przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.753,16 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 182,04 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  326.051,46 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.633,22 zł. 
 
 
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 544.410,79 zł 
 

Na nadzór budowlany w budżecie miasta przewidziano środki w wysokości 544.450,00 zł.  

W 2020 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki 

w kwocie  544.410,79 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 466.602,26 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 676,09 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.906,33 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  69.226,11 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 32.926,67 zł. 
 
 
Rozdz. 71035 Cmentarze  2.339.808,32 zł 
 
 Na utrzymanie Cmentarza przy ul. Dobrej, administrowanie Cmentarzem komunalnym przy 

ul. Żwirowej oraz utrzymanie Cmentarza wojennego zaplanowano środki w wysokości 

2.939.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel  2.339.808,32 zł. Środki 

przeznaczono na: 

 wydatki bieżące  1.894.242,82 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 445.565,50 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 150.993,52 zł. 
 

Rozdz. 71095 Pozostała działalność 7.954,00 zł 
 

W zakresie pozostałej działalności usługowej przewidziano w budżecie środki w wysokości 

8.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.954,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

bieżące. 
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DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA  1.000.000,00 zł 
 
Rozdz. 73095 Pozostała działalność  1.000.000,00 zł 
 

W zakresie szkolnictwa wyższego i nauki zaplanowano w budżecie środki w wysokości 

1.000.000,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację celową dla Akademii im. Jakuba z Paradyża               

w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  rozwoju naukowego pierwszo-

etatowej kadry, przewodów doktorskich i  habilitacyjnych, uzyskanie uprawnień do doktoryzowania 

oraz podniesienie jakości i poziomu kształcenia. 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  56.571.407,81 zł 
 
 
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie  2.539.238,78 zł 
 

Na prowadzenie Rejestru Ewidencji Ludności i wynagrodzenia pracowników wykonujących 

czynności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację 

zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 2.647.559,00 zł.  W okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki w kwocie 2.539.238,78 zł (w tym: na zadania zlecone 1.427.958,00 zł)                      

z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.496.802,38 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  42.436,40 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 186.978,42 zł. 
 
 
Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 739.944,67 zł 
 

Na pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej przewidziano w budżecie środki  

w wysokości  787.500,00 zł. W 2020 roku środki w wysokości 739.944,67 zł wydatkowano na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 734.565,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  5.379,67 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły  58.249,38 zł. 
 
 
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 665.542,23 zł 
 

Na funkcjonowanie Rady Miasta przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 

666.625,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 665.542,23zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia bezosobowe 2.135,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  663.407,23 zł 

w tym: diety radnych –  632.626,62 zł 
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Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.266.827,72 zł 
 

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 44.258.293,00 zł.  

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 42.266.827,72 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.288.180,47 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 130.126,47 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 889.829,17 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  8.279.961,07 zł 

zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, paliwa, spersonalizowanych 

dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, zakup usług pocztowych, 

informatycznych, telekomunikacyjnych, ochronę mienia, obsługę prawną, czynsze za 

budynki, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i inne, 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 678.730,54 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.884.008,69 zł. 
 
 
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa  40.720,03 zł 
 

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w wysokości 40.720,03 zł. 

W okresie sprawozdawczym wydano 40.720,03 zł (w tym: na zadania zlecone 19.781,55 zł oraz 

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.938,48 zł). 

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.603,57 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 6.116,46 zł 

 

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 27.320,73 zł 
 

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego przewidziano w budżecie miasta środki 

w wysokości 33.556,00 zł. oraz na pracę przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkańców 269,00zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 

27.320,73 zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.335,73 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  985,00 zł 

 

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  2.722.066,72 zł 
 

Na promocję Miasta przewidziano środki w wysokości 3.710.928,00 zł. W 2020 roku 

wykorzystano kwotę 2.722.066,72 zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.056,00 zł 

 dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń 1.930.000,00 zł 
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 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

             (szczegółowy opis – załącznik nr 2) 70.998,76 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 620.268,76 zł  

wydanie Gorzowskich Wiadomości Samorządowych; realizację kampanii promujących 

Miasto „Gorzów#Stąd.Jestem”, „Gorzów jest kobietą”, „Zakochaj się w Gorzowie, „Serce dla 

Gorzowa”, ”Razem w kryzysie”, „ChodźMY”, „Gorzów Blisko Świąt”, maskotki „Stefanii”, 

„Zdrowa firma” – promująca renetę landsberską; promocję miasta w mediach, promocja 

podczas „Pikniku nad Odrą” oraz cyklu koncertów „Dobry Wieczór Gorzów”; wykonanie 

trzech murali w ramach zadania „Upiększamy Zawarcie- seria murali”; zakupy materiałów 

promocyjno-informacyjnych i inne. 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 93.743,20 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.316,85 zł. 
 
 
Rozdz. 75095 Pozostała działalność 7.569.746,93 zł 
 

Na pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości   

12.908.149,00 zł. W 2020 roku wydano 7.569.746,93 zł z przeznaczeniem na: 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi                  

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 474.833,81 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  1.694.843,63 zł 

m. in. składki członkowskie miasta na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6,  Związku Miast 

Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia 

Gmin Województwa Lubuskiego, 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 5.400.069,49 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.661,85 zł. 
 

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 662.984,53 zł 

 

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

                        kontroli i ochrony prawa                                                                      23.906,46 zł 

 

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przewidziano środki                

w wysokości 23.912,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku 

wydano kwotę 23.906,46zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
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Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 639.078,07 zł 

 
Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej przewidziano środki w wysokości 655.199,00,zł (zadanie zlecone                       

z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku wydano kwotę 639.078,07 zł z przeznaczeniem 

na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.243,42 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 433.834,65 zł  

 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 104.600,00 zł 
 
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne  5.500,00 zł 
 

Na wydatki obronne przewidziano środki w wysokości 5.500,00 zł (zadanie zlecone                                

z zakresu administracji rządowej).W 2020roku wydano kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące. 

 
Rozdz. 75295 Pozostała działalność 99.100,00 zł 
 

Na pozostałą działalność w zakresie obrony narodowej przewidziano środki w wysokości 

99.100,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem  na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach    

2017-2020”.W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 99.100,00 zł.                     

z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych. 

 
 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

                  PRZECIWPOŻAROWA 20.946.962,20 zł 

 
Rozdz. 75404  Komendy wojewódzkie Policji 39.000,00 zł 
 

W 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji przewidziano   

kwotę 39.000,00 zł. Poprzez Fundusz Wsparcia Policji zostały przekazane środki w wysokości 

39.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na ponadnormatywne służby oraz na 

wyżywienie funkcjonariuszy podczas praktyk zawodowych.  

 
Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.999,98 zł 
 

Na dofinansowanie realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 

 w Gorzowie Wlkp. przewidziano kwotę  21.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono 

wydatki w wysokości 20.999,98 zł z przeznaczeniem na : 
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 wydatki bieżące  1.000,00 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 19.999,98 zł 
 
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16.470.467,43 zł 
 

W 2020 roku na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

przewidziano środki w wysokości 16.470.476,00 zł.  W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 

16.470.467,43 zł, w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.147.533,53 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 273.677,50 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.201,04 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  1.937.210,38 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 105.844,98 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły  1.763.238,26 zł. 
 
 
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne  40.000,00 zł 
 

Na prowadzenie Ochotniczej Staży Pożarnej „Siedlice” zaplanowano środki w wysokości     

40.000,00zł. W 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł w tym na remont 

zaplecza kuchennego straży - 27.000,00 zł oraz działalność podstawową -13.000,00 zł. 

 

Rozdz. 75414 Obrona cywilna  64.738,34 zł 
 

Na zadania obrony cywilnej przewidziano w budżecie środki w wysokości 81.800,00 zł. 

W 2020 roku  wydano kwotę  64.738,34 zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.436,55 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 10.000,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  4.301,79 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.035,84 zł. 
 

Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30.000,00 zł 
 

Na zadania z zakresu ratownictwa wodnego przewidziano w budżecie miasta środki                      

w wysokości 34.200,00 zł. W 2020 roku na zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych 

imprez sportowych i zawodów na rzece Warcie przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł dla 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego. 

 

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 1.105.035,08 zł 
 

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości  

1.108.700,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 1.105.035,08 zł z przeznaczeniem na: 
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.062.139,35 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.740,02 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  40.155,71 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 73.575,46 zł. 
 
 
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe  3.167.522,76 zł 
 

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości  

3.357.693,00 zł. W 2020 roku  poniesiono wydatki w wysokości 3.167.522,76 zł z przeznaczeniem 

na:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 521.320,89 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 246,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 2.645.955,87 zł 

w tym: przewóz osób objętych kwarantanną z miejsca pobytu osoby kwalifikowanej            

do odbycia kwarantanny oraz dowóz posiłków; zakup materiałów ochronnych niezbędnych 

do prowadzenia działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 oraz usługi w ramach prowadzonych działań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem negatywnych skutków rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 i zdarzeniami kryzysowymi na terenie miasta . 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.272,64 zł. 
 
Rozdz. 75495 Pozostała działalność 9.198,61 zł 

Na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem przewidziano w budżecie  środki  

w wysokości 15.018,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.198,61 zł                   

z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta. 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 286,38 zł. 
 

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości  326.516,43 zł 
 
Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 326.516,43 zł 

 
Na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przewidziano w planie  

330.000,00 zł. W 2020 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 

poniesiono wydatki  w kwocie 326.516,43 zł z przeznaczeniem na: 

 dotację dla Fundacji 126.720,00 zł 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.664,28 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  183.132,15 zł 

( w tym : usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 180.328,60 zł) 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 183,27 zł. 
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DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  2.637.716,84 zł 
 
 
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu  

dłużnego - kredyty  i pożyczki 2.637.716,84 zł 

 

Na obsługę długu miasta przewidziano w planie 3.195.740,00 zł. W 2020 roku poniesiono 

wydatki w kwocie 2.637.716,84 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano odsetki od 

następujących zobowiązań: 

 kredytu na inwestycje z roku 2011 (PeKaO S.A.) 737.693,01 zł 

 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów   

w roku 2013 (BGK) 272.776,86 zł 

 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów   

w roku 2014 (BGK) 17.255,76 zł 

 pożyczki zaciągniętej na realizację projektu KAWKA   25.894,32 zł 

 kredytu na finansowanie planowanego deficytu Miasta (EBI )           1.584.096,89 zł 

 
 

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa  

lub jednostkę samorządu terytorialnego  0,00 zł 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie dokonano płatności tytułem udzielonych 

poręczeń.   

 
 
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  1.932.773,40zł 
 
 
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe  1.932.773,40 zł 
 

Na różne rozliczenia finansowe przewidziano plan w wysokości 2.008.609,00 zł. W 2020 

roku zapłacono kwotę 1.932.773,40 zł, w tym: zwrot części oświatowej subwencji ogólnej                        

w wysokości 1.644.445,00 zł oraz środki na pozostałe wydatki bieżące m. in. prowizja bankowa od 

rachunków miasta.  

 
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00  zł 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie rozdysponowano rezerwy w wysokości    

1.745.103,60 zł, z tego: 

 rezerwa ogólna                                                                                  579.374,60 zł 
 rezerwy celowe na wydatki bieżące                                                  530.574,00 zł 
 rezerwa celowa na wydatki majątkowe 635.155,00 zł 
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DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 289.268.710,08 zł 
 
 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  96.999.997,98 zł 
 

Na prowadzenie 24 szkół podstawowych, w tym 17 publicznych i 7 niepublicznych 

przewidziano w budżecie środki w wysokości 100.086.166,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 

96.999.997,98 zł. Środki przeznaczono na:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.928.858,60 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 5.733.113,21 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 817.879,76 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 154.064,12 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.674.897,44 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  5.112.479,78 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 13.578.705,07 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły  5.478.714,65 zł. 
 
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10.639.139,16 zł 
 

Na prowadzenie 2 szkół podstawowych przy Zespole Kształcenia nr 1 i Zespole Szkół nr 14 

oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej „SOWA” zaplanowano środki w wysokości               

10.956.215,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.639.139,16 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.077.075,11 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 1.789.364,37 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 108.868,79 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 252.605,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  265.000,40 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 146.225,49 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 612.372,36 zł. 
 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 638.055,35 zł 

 
Na prowadzone oddziały przedszkolne przy 4 szkołach publicznych i 2 niepublicznych 

zaplanowano środki w wysokości 657.550,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 

638.055,35 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.373,37 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 96.231,96 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.452,97 zł 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 152 – 

 pozostałe wydatki bieżące  75.997,05 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły  34.608,58 zł. 
 

Rozdz. 80104 Przedszkola 40.076.386,64 zł 
 

Na prowadzenie przedszkoli przewidziano środki w wysokości 41.382.129,00  zł. W mieście 

prowadzonych jest 28 przedszkoli publicznych (w tym trzy przedszkola integracyjne) oraz                      

9 przedszkoli niepublicznych. W 2020 roku na funkcjonowanie placówek wydano 40.076.386,64 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.999.617,68 zł 

 dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4.145.536,08 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 567.185,27 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.520.467,81 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  2.594.945,89 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 248.633,91 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.467.095,49 zł. 
 

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne  2.781.021,30 zł 
 

Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Zespole Kształcenia nr 1 oraz przedszkola 

specjalnego dla dzieci z autyzmem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Autyzmem przewidziano 2.804.099,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 

2.781.021,30 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 356.191,90 zł 

 dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2.399.992,40 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.944,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  13.893,00 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.467,97 zł. 
 

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  146.802,98 zł 
 

Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości                               

150.924,00 zł. W 2020 roku środki w wysokości 146.802,98 zł przeznaczono na: 

 dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 

„Mały Sztukmistrz”  79.276,32 zł 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.470,09 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.452,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 35.604,57 zł 
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w tym: zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów mieszkających na terenie                      

Gorzowa Wlkp. a uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 

Gmin Witnica i Skwierzyna. 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.923,88 zł. 
 

Rozdz. 80110 Gimnazja 874,50 zł 
 

W roku sprawozdawczym  zaplanowano 875,00 zł na funkcjonowanie gimnazjum. W 2020 

roku przekazano dotację w kwocie 874,50 zł dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych. 

 
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół  590.643,46 zł 

 
Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości  647.482,00 zł. W 2020 

roku wydano kwotę 590.643,46 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.948,81 zł 

 dotacje 70.000,00 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.219,30 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.914,49 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  451.560,86 zł 

w tym: zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół dla których droga przekracza 4 km, zwrot kosztu 

przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prywatnymi autami, dowożenie dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów 

dojazdu podopiecznych Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.075,85 zł. 

 
Rozdz. 80115 Technika 40.226.946,53 zł 
 

Na prowadzenie 9 techników publicznych o różnych profilach oraz 1 technikum 

niepublicznego dla młodzieży zaplanowano w budżecie 43.492.381,79 zł. W 2020 roku  poniesiono 

wydatki na kwotę 40.226.946,53 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.024.961,08 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 1.492.067,46 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 321.524,55 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 133.028,78 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.220.481,12 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  2.652.373,44 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 1.382.510,10 zł 
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Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.502.297,84 zł. 
 
Rozdz. 80116 Szkoły policealne 6.396.924,82 zł 
 

Na funkcjonowanie publicznych szkół policealnych o różnych profilach oraz 1 szkoły 

niepublicznej dla młodzieży zaplanowano w budżecie 6.397.338,00 zł.  W 2020 roku przekazano 

dotację dla niepublicznych szkół policealnych w kwocie 6.396.924,82 zł. 

 

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 6.400.432,72 zł 
 

Na funkcjonowanie 5 publicznych szkół branżowych o różnych profilach oraz 1 szkoły 

niepublicznej dla młodzieży zaplanowano w budżecie 6.793.875,00 zł.  W 2020 roku poniesiono 

wydatki na kwotę 6.400.432,72 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.080.954,05 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 528.168,90 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.541,11 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 219.795,39 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 188.184,45 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  380.788,82 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 436.883,33 zł. 
 

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 29.659.612,29 zł 
 

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących zaplanowano w budżecie 30.398.245,00 zł.  

W 2020 roku  miasto sfinansowało funkcjonowanie 7 liceów publicznych i 5 niepublicznych  (w tym 

3 dla dorosłych) ponosząc wydatki na kwotę 29.659.612,29 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.923.483,07 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 3.494.081,16 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 229.503,85 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 17.514,11 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 808.185,15 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  1.636.844,95 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 550.000,00 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.745.402,18 zł. 
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Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 19.899.663,17 zł 

 

W budżecie miasta na szkoły zawodowe przewidziano środki w wysokości                  

38.701.441,00 zł. W 2020 roku wydano 19.899.663,17 zł, które  przeznaczono na wydatki 

majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1).  

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 615.905,15 zł. 
 

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4.267.578,86 zł 

 

Na szkoły zawodowe specjalne przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 

4.464.247,00  zł, z przeznaczeniem na Zespół Szkół nr 14, w którym funkcjonuje Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W omawianym okresie 

poniesiono wydatki  w kwocie  4.267.578,86 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.394.148,12 zł 

 dotacje 550.383,60 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.578,10 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.254,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  122.575,38 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 103.639,66 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 260.103,06 zł. 
 

Rozdz. 80140  Placówki kształcenia ustawicznego i centra  

                        kształcenia zawodowego 2.676.567,49 zł 

 
W budżecie na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano  

2.868.102,00 zł. W 2020 roku  poniesiono wydatki w kwocie 2.676.567,49 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.206.665,72 zł 

 dotacje dla ZS i Placówek Kształcenia Zawodowego  

w Zielonej Górze  450,00 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 8.426,07 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.755,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  383.270,70 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 177.470,58 zł. 
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Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  892.980,43 zł 

 

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 931.195,98 zł.  

W 2020 roku wydano kwotę 892.980,43 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.250,77 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  870.729,66 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 100,91 zł. 
 

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9.494.927,03 zł 

 

Stołówki szkolne prowadzi 6 szkół, a stołówki przedszkolne znajdują się                                          

w 27 przedszkolach miejskich. Na ich prowadzenie zaplanowano 11.192.325,00 zł. W 2020 roku 

wydano kwotę 9.494.927,03  zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.039.886,39 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 181.868,25 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 161.414,63 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  4.111.757,76 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 369.502,28 zł. 
 

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.178.609,07 zł 

 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 4.025.769,00 zł. Finansowaniem objętych 

jest 20 placówek przedszkolnych oraz 6 przedszkoli niepublicznych. W 2020 roku wydano kwotę  

3.178.609,07 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.750.394,97 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 1.420.950,28 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  7.263,82 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 106.337,07 zł. 
 

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.486.200,55 zł 

 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 157 – 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 5.626.890,00 zł. Finansowaniem objętych 

jest 17 szkół podstawowych i 6 szkół niepublicznych. W 2020 roku wydano kwotę 4.486.200,55 zł. 

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.776.911,46 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 693.521,20 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.356,29 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  7.411,60 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 32.075,31 zł. 
 

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.315.363,49 zł 

 

Na sfinansowanie zadań w zakresie kwalifikacyjnych kursów zaplanowano środki                  

w wysokości 1.322.229,00 zł. Kursy realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego, 

Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Odzieżowych. W 2020 roku wydano 

kwotę 1.315.363,49 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 437.681,03 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 773.723,46 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 500,00 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.710,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  77.749,00 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.264,78 zł. 
 

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,  

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych  

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  1.120.990,13 zł 

 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 1.348.682,00 zł. Finansowaniem objętych 

jest 6 liceów ogólnokształcących, 7 szkół zawodowych oraz 3 szkoły niepubliczne. W 2020 roku 

wydano kwotę 1.120.990,13 zł.  

Środki przeznaczono na: 
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 839.455,46 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 278.345,74 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  3.188,93 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 24.127,80 zł. 
 

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1.193.594,67 zł 

 

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 1.202.825,25 zł (zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.193.594,67 zł. 

Środki przeznaczono na: 

 dotacje dla szkół niepublicznych 113.090,86 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 1.080.503,81 zł 

 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 6.185.397,46 zł 

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę               

16.170.749,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.185.397,46 zł. Środki 

przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.010,48 zł 

 dotacje dla szkół niepublicznych 75.791,91 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

           (szczegółowy opis – załącznik nr 2) 549.071,02 zł 

 odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów  2.096.667,86 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.000,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 1.360.476,86 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 1.996.379,33 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 7.435,07 zł. 
 

 
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 5.910.494,49 zł 
 
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne  3.000.000,00 zł 
 
 Na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia oraz aparatu angiograficznego dla 

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. poniesiono wydatki 

majątkowe w wysokości  3.000.000,00 zł (szczegółowy opis – załącznik nr 1). 
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Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej  301.492,00 zł                                                                                                                                                 
 
 Na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano w budżecie miasta             

323.500,00 zł. W 2020 roku środki wydatkowano na realizację zadania publicznego „Nasz dom 

naszą siłą” , świadczenie usługi stwierdzania zgonów i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu 

osobom zmarłym na terenie miasta ( w tym usługi wynikające z pandemii COVID-19). 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 15.000,00 zł. 
 
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii  214.935,45 zł 
 

Na zwalczanie narkomanii przewidziano w budżecie miasta 227.500,00 zł. W 2020 roku 

poniesiono wydatki w kwocie 214.935,45 zł z przeznaczeniem na: 

- dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych 

  na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

  prowadzącym działalność pożytki publicznego  194.935,45 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  20.000,00 zł 
 

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  2.306.100,20 zł 
 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 2.500.000,00 zł.  

W 2020 roku wydano kwotę 2.306.100,20 zł finansując:  

 wynagrodzenia bezosobowe 103.300,00 zł 

 dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 1.995.795,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  207.005,20 zł 

 

Środki przeznaczono na: 

 Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  212.643,80 zł 

 Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.093.456,40 zł 

(w tym: na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – 97.661,40 zł, dotacje dla 

stowarzyszeń na szkolenia i imprezy sportowe 1.509.585,00 zł oraz na dotację dla 

stowarzyszeń i fundacji 486.210,00zł) 

 
Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

Nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   23.106,94 zł 

 

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego  zaplanowano 23.677,00 zł. W 2020 roku zapłacono 

składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych               

i oświatowych na kwotę 23.106,94 zł. 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 29,00 zł. 
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Rozdz. 85195 Pozostała działalność  64.859,90 zł 

 

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości  

64.860,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości  64.859,90 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.160,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  63.699,90 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 430,79 zł. 
 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA  52.522.273,99 zł 
 
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 22.821.490,47 zł 
 

Na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakup usług związanych z pobytem 

mieszkańców Gorzowa w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów  zaplanowano 

środki w wysokości 22.990.260,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.821.490,47 zł. 

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.332.350,91 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 401.003,85 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 387.219,03 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  7.438.193,06 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 262.723,62 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.094.918,81 zł. 
 

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 3.437.890,73 zł 
 

Na ośrodki wsparcia przewidziano środki w wysokości 3.447.679,00 zł. W 2020 roku 

poniesiono wydatki w kwocie 3.437.890,73 zł na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu  oraz 

środowiskowych domów samopomocy.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.667,35 zł 

 dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnej   2.645.629,00 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 306.138,32 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.201,04 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  93.373,77 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 114.881,25 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 20.584,41 zł. 
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Rozdz. 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 670.595,84 zł 

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę  

694.461,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 670.595,84 zł, w tym 

na realizację projektu :  „Świadomie bez przemocy”; realizację programu „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz 

utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie finansując: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481.808,68 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 6.942,19 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.947,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  167.897,97 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 37.978,92 zł. 
 

Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej  395.000,00 zł 

 

Na opłacenie składki zdrowotnej przewidziano środki w wysokości 395.000,00 zł.  

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 395.000,00 zł. Środki przeznaczone 

zostały na uregulowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy 

społecznej i świadczenia rodzinne. 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.876,91 zł. 
 

Rozdz. 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  1.395.832,84 zł 

 

Na zasiłki i pomoc w naturze przewidziano w budżecie na rok 2020 środki w wysokości 

1.399.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym  w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 

1.395.832,84 zł  na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz zakup biletów MZK dla dzieci. 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.928,26 zł. 
 

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe  3.085.057,41 zł 

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano kwotę 3.103.397,06 zł. W 2020 roku 

środki w wysokości 3.085.057,41 zł przeznaczono na: 

  dodatki mieszkaniowe     3.011.219,71 zł 

  dodatki energetyczne                               72.389,91 zł 

 pozostałe wydatki bieżące                                                          1.447,79 zł 
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Rozdz. 85216 Zasiłki stałe  3.868.861,98 zł 

 

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 3.910.000,00 zł. W 2020 

roku wypłacono zasiłki uprawnionym osobom na kwotę 3.868.861,98 zł. Świadczenia stałe 

przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności, 

których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium. 

 

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  1.335.353,59 zł 

 

 Na obsługę zadań powiatu realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 

zaplanowano środki w wysokości  1.371.923,67 zł. W 2020 roku wydano kwotę 1.335.353,59 zł. 

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.113.662,09 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 15.041,58  zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.741,98 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  179.907,94 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 81.093,16 zł. 
 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.527.432,16 zł 

 

Na obsługę zadań gminnych realizowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 

zaplanowano kwotę 7.567.513,00 zł. W 2020 roku wydatki wyniosły 7.527.432,16 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.544.061,24 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 28.623,31 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 180.308,33 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  774.439,28 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 495.011,62 zł. 
 

Rozdz. 85220  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  

                        chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 835.293,02 zł 

 

W budżecie miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz na utrzymanie 

mieszkań chronionych zaplanowano środki w wysokości 835.331,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym wydano kwotę 835.293,02 zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 566.485,51 zł 
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 dotację dla Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat  

   Gorzowski na utrzymanie mieszkań chronionych 60.000,00 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 9.224,51 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.627,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  183.956,00 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 38.355,64 zł. 
 
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.536.119,31 zł 

 

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości      

2.547.413,00 zł. W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 2.536.119,31 zł. 

Środki przeznaczono na zakup usług dla osób, które z powodu wielu schorzeń lub 

niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ze świadczonych usług 

skorzystało średniomiesięcznie 1 631 osób, wykonano  102 704 usługo-godziny. 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 3.714,50 zł. 
 

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  1.720.875,00 zł 

 

 Na realizację zadania  zaplanowano środki w wysokości 1.720.875,00zł. W 2020 roku                    

w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 1.720.875,00 zł w tym m.in. zrealizowano rządowy 

program „ Posiłek w szkole i w domu”  zasiłki celowe na dożywianie , zakup posiłków w jadłodajni, 

zakup posiłków dla dzieci. 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 13.735,66 zł. 

 

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców   13.416,00 zł 

 
 Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano na rok 2020 środki w wysokości 13.416,00 zł 

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Środki przeznaczono na: 

 wydatki bieżące  13.416,00 zł 

(wypłata świadczenia pieniężnego na utrzymanie tj. żywność, odzież, obuwie, środki 

higieny oraz opłaty mieszkaniowe) 

 
Rozdz. 85295 Pozostała działalność  2.879.055,64 zł 

 
Na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2020 środki 

w wysokości 3.798.840,17 zł. W okresie sprawozdawczym  środki w kwocie 2.879.055,64 zł 

przeznaczono na: 

 dotacje dla stowarzyszeń 611.568,44 zł 
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.209,88 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 28.987,00 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi  

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 1.768.512,40 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  452.777,92 zł 

            m. in. zakup usług pogrzebowych oraz realizacja programu „Wspieraj Seniora”                                     

            –   dostarczenie ciepłych posiłków dla osób objętych programem.  

 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  

                  SPOŁECZNEJ 15.238.426,48zł 

 

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  

                        niepełnosprawnych  488.558,54 zł 

 
Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przewidziano na rok 2020 

kwotę 513.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym na współfinansowanie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej oraz  zorganizowanie i zakup usług przewozowych osób niepełnosprawnych wydano 

488.558,54 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

 dotacje dla fundacji i stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów 

   Terapii Zajęciowej 216.347,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  272.211,54 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 28.911,60 zł. 
 

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  789.955,01 zł 

 
Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

zaplanowano środki w wysokości 792.512,10 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 789.955,01 zł. 

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421.499,28 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 13.357,13 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.890,82 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  347.207,78 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 30.983,16 zł. 
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Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 7.552.137,37 zł 

 
W budżecie miasta zaplanowano dla Powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości  

7.554.650,00 zł.  W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 7.552.137,37 zł z przeznaczeniem  

na współfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie 

Wlkp. oraz programy wsparcia przedsiębiorców w ramach „Gorzowskiej Dychy” i „Gorzowskiej 

Dychy Bis” w kwocie 4. 288.637,25 zł. 

 

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów   78.804,39 zł 

 

 Na pomoc dla repatriantów zaplanowano  środki w wysokości 78.804,39 zł (zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej). W 2020 roku środki w kwocie 78.804,39 zł przeznaczono na: 

 wydatki bieżące  78.804,39 zł 

(w tym na częściowe pokrycie kosztów adaptacji mieszkania–35.004,39 zł , zwrot kosztów 

poniesionych przez pracodawcę – 43.800,00 zł) 

 

Rozdz. 85395 Pozostała działalność  6.328.971,17 zł 

 

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 

10.561.557,50 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.328.971,17 zł z przeznaczeniem 

na : 

 dotację dla stowarzyszeń i fundacji        783.040,00 zł 

(w tym dla : Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta na realizację 

zadania „Prowadzenie ośrodka pomocy osobom nietrzeźwym” 699.380,00 zł;  Fundacji 

Pozytywka na realizację zadania „ Złota rączka przybywa cz. II” 60.000,00 zł; prowadzenie 

Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców na terenie Gorzowa Wlkp.18.660,00 zł                          

i realizacja zadanie „Serce dla Seniora” 5.000,00 zł) 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi 

(szczegółowy opis – załącznik nr 2)                 5.275.618,57 zł 

 pozostałe wydatki bieżące                                                               270.312,60 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 14.958,29 zł. 
 
 
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25.683.048,47 zł 
 
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3.708.727,33 zł 

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.773.645,00 zł.  

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.708.727,33 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.262.239,81 zł 
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 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 2.000,00 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.029,16 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  294.458,36 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 217.915,48 zł. 
 

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  633.227,88 zł 

 

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w budżecie środki w wysokości     

671.233,00zł. Program mający na celu przygotowanie dziecka do podjęcia realizacji obowiązku 

szkolnego realizowany jest w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespole 

Kształcenia nr 1, Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9,14 i 27. W omawianym okresie 

wydatkowano kwotę 633.227,88 zł, w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547.118,65 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 1.000,00 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.514,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  65.595,23 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 34.414,98 zł. 
 

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  

                       w tym poradnie specjalistyczne 3.558.933,09 zł 

 

Na funkcjonowanie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaplanowano 

środki w wysokości 3.653.099,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.558.933,09 zł 

z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.306.156,69 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 137.555,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  115.221,40 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 246.083,99 zł. 
 

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego  2.203.926,36 zł 

 

Na prowadzenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury 

zaplanowano 2.676.881,00 zł. W 2020 roku wydano 2.203.926,36 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.816.166,86 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 1.774,63 zł 
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 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.593,38 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 118.688,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  198.703,49 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 148.515,65 zł. 
 
 
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne  8.309.855,75 zł 

Na funkcjonowanie 5 internatów publicznych oraz 2 placówek niepublicznych przewidziano  

środki w wysokości 9.700.596,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 8.309.855,75 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.590.509,81 zł 

 dotację dla placówki niepublicznej 820.835,60 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 349.052,61 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 197.619,66 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  2.253.840,88 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 97.997,19 zł 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 370.008,00 zł. 
 

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  

                       i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  243.335,31 zł 

 

Na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości   

429.350 zł. W 2020 roku wydano kwotę 243.335,31 zł na wydatki bieżące, w tym: zajęcia sportowe 

organizowane przez  Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz letni wypoczynek w Łukęcinie. 

 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 659.612,24 zł 

 

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 850.463,00 zł.  

W 2020roku wydano kwotę 659.612,24  zł z przeznaczeniem na:  

 wydatki bieżące 659.612,24 zł 

pomoc materialna o charakterze socjalnym ( w tym realizacja Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2020r. „Wyprawka szkolna” 64.138,17zł ).  

 
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  360.560,00 zł 

 

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 365.340,00 zł. W 2020 

roku wydano kwotę 360.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. stypendia motywacyjne 

( 310.800,00 zł), naukowe i artystyczne (49.760,00 zł).  
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Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze  5.872.899,48 zł 

 

Na spełnienie obowiązku szkolnego  przez wychowanków ośrodków rewalidacyjno               

– wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5.873.000,00 zł. W 2020 roku dotację na ten 

cel w kwocie 5.872.899,48 zł przekazano  dla: 

 Koła PSOUU Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno 

            – Wychowawczego 3.371.221,00 zł 

 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem  2.501.678,48 zł 

 

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  23.223,52 zł 

 

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 23.800,00 zł. 

W 2020 roku wydano kwotę 23.223,52 zł, w tym na:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.355,52 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  20.868,00 zł 

 

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 108.747,51 zł 

 
Na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałych 

pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów i innych wydatków  

przewidziano środki w  wysokości 109.179,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 108.747,51 zł                     

z przeznaczeniem na: 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.875,00 zł 

 dotacje - rządowe wsparcie dla nauczycieli 21.497,92 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 28.374,59 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 143,91 zł. 
 
 
DZIAŁ 855 Rodzina 192.900.348,81zł 
 
 
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 121.972.200,25 zł 

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 121.981.792,00 zł. W 2020 roku 

wykorzystano kwotę 121.972.200,25 zł, w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 739.006,47 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 17.969,34 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.316,23 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  121.195.908,21 zł 

w tym: wypłacono świadczenia wychowawcze dla  dzieci na kwotę  120.949.183,91 zł                     

w ramach programu „Rodzinna 500+” 
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Na koniec roku zobowiązania wyniosły 54.338,02 zł. 
 

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

                        oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z  

                        ubezpieczenia społecznego 43.378.254,20 zł 

 

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 43.746.871,00 zł. W 2020 roku 

wykorzystano kwotę 43.378.254,20 zł, w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.272.892,72 zł 

w tym składka ZUS za świadczeniobiorców                                       2.583.667,04 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 16.949,80 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.765,48 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  40.064.646,20 zł 

w tym: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia                      

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z tyt. Urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunów, 

świadczenia jednorazowe „Za Życiem” przeznaczono kwotę 39.719.774,50 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 80.193,24 zł. 
 

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 3.138,53 zł 

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 3.832,00 zł. W 2020 roku na 

personalizację Kart Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 3.138,53 zł finansując: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.138,53 zł 

 

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 5.545.799,74 zł 

Na zadania związane ze wspieraniem rodzin przez asystentów rodziny oraz prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 5.552.912,00 zł. W 2020 roku  

wydatkowano kwotę 5.545.799,74 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie Placówki Wsparcia 

Dziennego, dofinansowanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573.005,85 zł 

 dotacje dla stowarzyszeń i parafii kościelnych 398.000,00 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 738,00 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.813,69 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi  

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 483.886,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  4.076.356,20 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 80.408,99 zł. 
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Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7.510.714,61 zł 

 
Na prowadzenie 4 żłobków publicznych i 10 niepublicznych przewidziano w budżecie środki 

w wysokości 8.112.813,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 7.510.714,61 zł. 

Środki przeznaczono na:  

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.083.436,34 zł 

 dotacje dla żłobków niepublicznych 314.400,00 zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 128.398,88 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 180.181,00 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 772.715,59 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  1.031.582,80 zł 

Na prowadzenie żłobków publicznych Miasto otrzymało środki  w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na które wydatkowano 

2.501.506,91 zł , w tym Moduł I kwota 323.775,58 zł i Moduł II kwota 2.177.731,33 zł. 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 401.995,01 zł. 
 

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze  5.671.964,65 zł 

Na utrzymanie rodzin zastępczych i zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej zaplanowano wydatki w kwocie 5.801.937,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 

5.671.964,65 zł. Środki przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.070.734,69 zł 

 dotacje dla powiatów 421.855,49 zł 

 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.029,52 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  4.161.344,95 zł 

w tym: na realizację zadań w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

„Rodzina 500+” poniesiono wydatki  na kwotę  1.223.901,89 zł. 

 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 90.137,30 zł. 
 

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 7.876.064,83 zł 

 
Na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dotację dla samorządów 

powiatowych za pobyt dzieci w ich placówkach zaplanowano 8.668.867,71 zł. W 2020 roku 

poniesiono wydatki w wysokości 7.876.064,83 zł.  

Środki zostały przeznaczone na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.427.362,61 zł 

 dotacje dla powiatów i fundacji  675.859,56zł 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 28.863,68zł 
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 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.536,08 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 196.288,51 zł 

 programy realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi  

(szczegółowy opis – załącznik nr 2) 428.898,57 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  2.016.255,82 zł 

w tym: w ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” 

wypłacono świadczenia  na kwotę 466.964,70 zł, 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 364.059,43 zł. 
 
 
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 942.212,00 zł 

 
Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.                          

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano 942.212,00 zł. W 2020 roku 

poniesiono wydatki w wysokości 942.212,00  zł.  

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 27.933,08 zł. 
 
 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  

                  ŚRODOWISKA  53.354.294,00 zł 

 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  25.120.324,60 zł 

 

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 32.290.765,00 zł. 

W 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 25.120.324,60 zł. Środki przeznaczono na: 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 53.898,50 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  2.269.033,95 zł 

utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych,  

separatorów, zbiorników wodnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, kanalizacji 

deszczowej odwadniającej za strefę przemysłową oraz opłaty za zrzut wód opadowych                  

i roztopowych itp. 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 22.797.392,15 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 882.257,73 zł. 
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Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7.555.767,51 zł 

 
Na oczyszczanie miasta zaplanowano środki w wysokości 7.831.850,00 zł. W 2020 roku 

na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz na pokrycie kosztów 

holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z miejskich terenów  wydatkowano kwotę  

7.555.767,51 zł.  

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 1.127.749,61 zł. 

 

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.054.096,17 zł 

 

Na utrzymanie zieleni przewidziano środki w wysokości 3.190.719,00 zł. W 2020 roku na 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, prace porządkowe, 

pielęgnacyjne oraz zakup roślin do nasadzeń  wydano kwotę 3.054.096,17 zł.  

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 155.929,10 zł. 
 
 
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  147.407,39 zł 
 

Na pomoc dzikim zwierzętom przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości  

167.841,00 zł. W 2020 roku w zakresie wydatków bieżących wydano kwotę 147.407,39 zł. Pomoc 

uzyskały 243 zwierzęta, w 72 przypadkach  konieczna była humanitarna eutanazja. 

Przeprowadzono odłów 139 dzików bytujących na terenach położonych w obrębie granic 

administracyjnych miasta. 

 

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt  634.632,01 zł 

 
Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości 635.421,00 zł.  

W 2020 roku wydano 634.632,01 zł. Środki przeznaczone zostały na: 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.069,79 zł 

 dotacje 453.350,00 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 174.212,22 zł 

 
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  5.798.201,50 zł 

 
Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 6.750.200,00 zł. 

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.798.201,50 zł. Środki przeznaczono na: 

  wydatki bieżące  5.610.181,64 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 188.019,86 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 666.997,65 zł. 
 



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 173 – 

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  42.144,60 zł 

 
Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w wysokości 

92.374,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki na usługi polegające na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.  w kwocie 42.144,60 zł.  

 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność  11.001.720,22 zł 

 
Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano środki  

w wysokości 19.425.221,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 11.001.720,22 zł.  

Środki przeznaczono na: 

 remonty (szczegółowy opis – załącznik nr 3) 246.237,62 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  1.756.719,57 zł 

dekoracja miasta, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie i naprawa małej architektury, 

obiektów i miejsc pamięci, utrzymanie szaletów miejskich, realizację zadań w ramach 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2020roku”,  deratyzację terenów miejskich,  

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 8.998.763,03 zł 

 
Na koniec roku zobowiązania wyniosły 86.370,15 zł. 
 
 
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

                   NARODOWEGO 16.197.529,33 zł  

 
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  2.464.000,00 zł 

 
Na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, domów kultury, ośrodka sztuki oraz klubów 

przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 2.464.000,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę  

2.464.000,00zł, z przeznaczeniem na: 

 dotacje podmiotowe  2.340.000,00 zł 

 Miejski Ośrodek Sztuki                                                               1.670.000,00 zł 

 Jazz Club „Pod Filarami”                                                               670.000,00 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 124.000,00 zł 

 
Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki  9.942.055,00 zł 

 
Na prowadzenie centrów kultury i sztuki przewidziano na rok 2020 środki w wysokości 

9.966.285,00 zł. W 2020 roku wydano kwotę 9.942.055,00 zł z przeznaczeniem na: 

 dotacje podmiotowe                                                                     9.634.553,00 zł 

 Miejskie Centrum Kultury                                                         4.104.553,00 zł 
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 Centrum Edukacyjno – Artystyczne –  

Filharmonia Gorzowska                                                          5.530.000,00 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 307.502,00 zł 

 
Rozdz. 92116 Biblioteki 2.500.000,00 zł 

 
Na bieżącą działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano środki     

w wysokości 2.500.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na bieżącą działalność w kwocie  

2.500.000,00zł z przeznaczeniem na : 

 dotację podmiotową dla Wojewódzkiej 2.500.000,00 zł 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 240.623,00 zł 

 
Na bieżącą działalność związaną z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami przewidziano 

środki w wysokości 940.003,00 zł.  W 2020 roku przekazano dotację w kwocie  240.623,00 zł na 

prowadzenie prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych  przy ul. Mieszka I i Armii Polskiej.  

 
Rozdz. 92195 Pozostała działalność  1.050.851,33 zł 

 
 
              Na pozostałe zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego  

w budżecie miasta zaplanowano 1.174.000,00zł. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące                      

w kwocie 1.050.851,33 zł, w tym na: 

 wynagrodzenia bezosobowe 16.893,09 zł 

 dotacje dla organizacji pożytku publicznego  555.976,64 zł 

 dotacje – pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Lubuskiego 

na zadanie Muzeum Lubuskiego Oddział Spichlerz 150.000,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące 327.981,60 zł 

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA  21.380.867,74 zł 

 
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 10.140.364,69 zł 
 
      Na utrzymanie i modernizację obiektów sportowych zaplanowano w budżecie miasta 

15.779.365,00 zł. W 2020 roku  poniesiono wydatki w kwocie  10.140.364,69 zł z przeznaczeniem 

na: 

 dotacje na dofinansowanie kosztów  utrzymania i wynajmu obiektów 

       sportowych przez stowarzyszenia i kluby sportowe 500.000,00 zł  

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 9.640.364,69 zł 

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 2.100.950,24 zł. 
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Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej  3.597.353,94 zł 

 

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowana została w wysokości 3.600.000,00 zł. 

W 2020 roku przekazano dotację w wysokości 3.597.353,94 zł z przeznaczeniem na: 

 bieżącą działalność  2.845.000,00 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 752.353,94 zł 

 

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6.920.519,80 zł 

 

Na zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano środki w wysokości 6.983.500,00 zł. 

W 2020 roku wydano kwotę  6.920.519,80 zł. Środki przeznaczono na: 

 dotacje 4.812.543,49 zł 

 na szkolenie dzieci i młodzieży                                                  2.682.543,49 zł 

 na sport wyczynowy                                                                   2.130.000,00 zł 

 wynagrodzenia bezosobowe 9.160,00 zł 

 pozostałe wydatki bieżące  1.964.816,31 zł 

 wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1) 134.000,00 zł 

 

Rozdz. 92695 Pozostała działalność  722.629,31 zł 

Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną przewidziano na rok 2020 środki                     

w wysokości  861.970,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 722.629,31 zł, środki 

przeznaczono na wydatki majątkowe (szczegółowy opis – załącznik nr 1). 
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Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń
 

 
Tabela I 
 

  

Lp. Rodzaj zadłużenia Przeznaczenie 
Całkowite 

zadłużenie na 
31.12.2020 r.  

1 Kredyt Inwestycje – budżet 2011 34 500  000,00

2 Kredyt Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów – budżet 2013 4 500 000,00

3 Kredyt Kredyt na finansowanie planowanego deficytu 
Miasta 200 355 625,00 

 239 355 625,00 

 

 

 

 
Tabela II   
    

Lp. Rodzaj 
zadłużenia Dla kogo 

Całkowite 
poręczenie na 
31.12.2020 r. 

1 Poręczenie  Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 1 518 142,00 

2 Poręczenie  Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 

 
583 784,03 

 

3 Poręczenie  Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 250 000,00 

4 Poręczenie  Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 3 155 000,00 

5 Poręczenie  STAL Gorzów Wielkopolski S.A. 0,00 

                                                                                        5 506 926,03 
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PRZYCHODY BUDŻETU 2020 ROKU
 

1. Kredyty/pożyczki 87 199 871,00 zł 

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 88 945 569,49 zł  

3. Niewykorzystane środki pieniężne,  o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 8  

ustawy o finansach publicznych 9 732 474,15 zł 

4. Razem  185 877 914,64 zł 

W 2020 roku zaplanowane zostały przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w  Europejskim 

Banku Inwestycyjnym w wysokości 87 199 871,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.  

W okresie sprawozdawczym  kredyt został uruchomiony w planowanej wysokości. 

 

 

ROZCHODY BUDŻETU 2020 ROKU
  

Lp.  Wyszczególnienie Rozchody  
 2020 roku 

Data 
zawarcia 
umowy 

Data 
ostatecznej 

spłaty 

Pozostało                            
do spłaty 

1 
 
Kredyt na inwestycje - budżet 2011 - 
PeKaO S.A. - 68,84mln zł 
 

15 000 000,00 2011 2025 34 500 000,00 

2 
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów - budżet 2013 - BGK - 84mln zł 
 

19 000 000,00 2013 2022 4 500 000,00 

3 
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów - budżet 2014 - BGK – 3,5mln 
zł 
 

1 500 000,00 2014 2020 0,00 

4 Kredyt na finansowanie planowanego 
deficytu Miasta-  200,35mln zł 0,00 2018 2043 200 355 625,00 

5 Pożyczka na realizację projektu KAWKA 
– WFOŚiGW– 7,05 mln zł 1 971 180,00 2014 2021  0,00 

RAZEM 37 471 180,00     
 

239 355 625,00 
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WYNIK BUDŻETU 2020 ROKU
 

1. Dochody 2020 roku      913 717 540,89 zł
 

2. Wydatki 2020 roku                920 745 404,39 zł
 

3. Deficyt/Nadwyżka (1-2)                                     (-)7 027 863,50 zł
 

4. Przychody                                       185 877 914,64 zł
 

z tego: 
 

 kredyty i pożyczki                                      87 199 871,00 zł
 

 wolne środki                                                                     88 945 569,49 zł
 

          (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)    
 

 niewykorzystane środki pieniężne                                      9 732 474,15 zł
 

                     (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)   

 
5. Rozchody                                          37 471 180,00 zł

 
    z tego: 

 

 spłaty kredytów i pożyczek                                      37 471 180,00 zł
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WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 
31-12-2020 r. 

Wykonanie na 
31-12-2020 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 

600 

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach 
powiatu  424 985,00 399 668,62 

60016 Drogi publiczne gminne 1 619 584,00 1 065 613,45 

60017 Drogi wewnętrzne 19 100,00 17 709,54 

700 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 348 389,00 307 101,86 

801 

80101 Szkoły podstawowe 72 419,00 72 409,50 

80104 Przedszkola 141 870,00 127 068,15 

80115 Technika 260 000,00 0,00 

80120 Licea ogólnokształcące 50 700,00 0,00 

900 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  741 700,00 131 673,56 

90095 Pozostała działalność 230 258,00 180 753,19 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 
(* wydatki opisane szczegółowo w załączniku nr 1 ) 3 909 005,00 2 301 997,87 

600 60016 Drogi publiczne gminne 3 900,00 3 567,00 

900 90095 Pozostała działalność 4 500,00 3 690,00 

921 92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 33 911,00 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 78 400,00 61 168,00 

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE 3 987 405,00 2 363 165,87 
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DOCHODY 
    

Dział Rozdział Treść 
Plan  

dochodów na 
31.12.2020 

Wykonanie 
dochodów na 

31.12.2020 
1. 2. 3. 4. 5. 

900 90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

2 821 873,00 4 901 656,95 

    
RAZEM 2 821 873,00 4 901 656,95 

     

  

 
 
 
   

WYDATKI 
    

Dział Rozdział Treść 
Plan 

wydatków na 
31.12.2020 

Wykonanie 
wydatków na 

31.12.2020 
1. 2. 3. 4. 5. 

010 01008 Melioracje wodne 145 790,00 145 755,00 

020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 000,00 2 000,00 

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 810 000,00 809 820,66 

900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 829 154,00 2 829 154,00 

900 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 164 341,00 147 407,39 

900 90095 Pozostała działalność 13 584,00 13 584,00 

    
RAZEM 3 964 869,00 3 947 721,05 
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 1 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Inwestycje drogowe 136 006 653,00 89 229 005,50 45 529 394,04 8 465 305,70 0,00 35 234 305,76 0,00 

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 56 376 488,00 35 640 254,11 18 365 244,51     17 275 009,60   

Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. 
wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej  423 442,00 258 336,90 258 336,90         

Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 28 708,00 19 801,04 16 095,57     3 705,47   

Zintegrowany system mobilnych usług publicznego transportu 
zbiorowego  15 000,00 0,00 0,00         

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 29 439 759,00 16 040 705,66 6 181 562,04 429 065,00   9 430 078,62   

Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na 
odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 15 650 345,00 10 741 598,29 2 227 765,01     8 513 833,28   

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. 
Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej 14 521 348,00 12 163 017,52 6 126 776,82 6 036 240,70       

Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich 162 360,00 127 305,00 127 305,00         
Przebudowa ul. Śląskiej 3 668 620,00 3 608 038,85 3 608 038,85         

Przebudowa dróg na terenie miasta 420 706,00 0,00 0,00         

Przebudowa ul. Słowiańskiej 816 559,00 775 681,92 775 681,92         

Przebudowa mostu w ciągu ul.Koniawskiej nad Kanałem Ulgi 560 000,00 546 888,00 546 888,00         

Przebudowa odcinka Al.11 Listopada - Etap II 450 000,00 428 580,13 428 580,13         

 
 



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 190 – 

Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 2 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Przebudowa nawierzchni ul. Kasprzaka 60 000,00 0,00 0,00         

Przebudowa ul. K. Wielkiego 1 100 000,00 877 139,85 877 139,85         

Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 53 914,00 52 410,25 52 410,25         
Budowa chodnika przy ul.Owocowej na odcinku od mostku do 
Przedszkola Kubusia Puchatka 22 923,00 22 922,45 22 922,45         

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 7 895,00 7 895,00 7 895,00         

Budowa miejsc parkingowych przy ul. K. Wielkiego 102-112 144 690,00 129 597,56 129 597,56         

Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul.Piłsudkiego 1 249 477,00 239 253,61 239 253,61         

Przebudowa ul. Słonecznej  40 000,00 24 354,00 24 354,00         

Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap.  313 463,00 123 000,00 123 000,00         

Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi 
pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. 
Waryńskiego  

83 640,00 83 640,00 83 640,00         

Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego  4 619 506,00 4 109 241,30 2 109 241,30 2 000 000,00       

Przebudowa ulicy Wawrowskiej 60 000,00 58 770,00 58 770,00         

Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej- Curie 210 000,00 0,00 0,00         

Przebudowa ul.Kirasjerów 600 000,00 532 739,54 532 739,54         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 3 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Przebudowa ul. Dojazdowej 350 000,00 317 915,38 317 915,38         

Przebudowa ul. Kombatantów  29 889,00 29 520,00 29 520,00         
Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w 
ciągu ul.Żniwnej 130 000,00 118 767,29 118 767,29         

Przebudowa nawierzchni ul.Wyszyńskiego- droga dojazdowa do 
budynków nr 132b-144b 138 600,00 132 542,30 132 542,30         

Przebudowa parkingu przy ul.Kuratowskiej  184 000,00 171 361,19 171 361,19         

Wykonanie progu zwalniającego na ul.Ukośnej 7 600,00 5 535,00 5 535,00         

Budowa drogi,  kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. 
Cysterskiej 498 520,00 31 529,92 31 529,92         

Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18 do 
ul. Słonecznej 6 60 959,00 60 958,15 60 958,15     

  
  

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej  52 057,00 52 056,32 52 056,32         

Przebudowa ul. Akacjowej 35 127,00 35 127,00 35 127,00         

Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem 50 885,00 50 266,96 50 266,96     
    

Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 20 154,00 20 127,18 20 127,18         

Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu 
do Panoramy 60 210,00 60 209,37 60 209,37     
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 4 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Budowa wjazdu do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 156 872,00 143 552,18 143 552,18         

Modernizacja chodnika przy ul. Norwida 224 600,00 183 580,59 183 580,59     
    

Przebudowa ul. Sosabowskiego  15 000,00 11 178,84 11 178,84         

Przebudowa ul. Pograniczników 60 000,00 0,00 0,00         

Przebudowa ul. Bogusławskiego 12 177,00 11 070,00 11 070,00         

Przebudowa ul. Sosnkowskiego 441 982,00 0,00 0,00         

Przebudowa ul. Długosza 861,00 861,00 861,00         

Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul.Dobrej 14,15,15d 19 100,00 17 709,54 17 709,54         

Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską  1 293 751,00 0,00 0,00         

Budowa ul. Sosnowej 150 000,00 134 950,00 134 950,00         

Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z 
wykonaniem odwodnienia 260 570,00 0,00 0,00     

  
  

Montaż progów zwalniających na ul. Niwickiej 20 000,00 12 103,20 12 103,20         
Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie transportu 
publicznego 54 735,00 0,00 0,00         

Szlak Stolic EV2/R1 193 679,00 174 724,23 163 045,44     11 678,79   
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/ 
Wełniany Rynek 500 000,00 207 255,00 207 255,00         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 5 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - 
ETAP II  200 000,00 43 480,50 43 480,50         

Ustawienie budynku socjalnego dla MZK- pętla Wieprzyce 166 482,00 135 341,46 135 341,46         
TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 350 000,00 318 895,11 318 895,11         

Program bezpieczny Gorzów -modernizacja infrastruktury drogowej 170 000,00 137 216,81 137 216,81         

Gospodarka mieszkaniowa 4 578 805,00 3 856 781,05 3 796 781,05 0,00 0,00 60 000,00 0,00 

Modernizacja chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20 -22 50 520,00 44 338,79 44 338,79         
Doposażenie "wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej 
96, 86-90, 91-95" 112 447,00 97 072,62 97 072,62         

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki 94 794,00 93 693,63 93 693,63         

Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, 
Asnyka, Grottgera 90 628,00 71 996,82 71 996,82         

Utwardzenie wjazdów na podwórko przy ul. Jana Matejki nr 21 25 000,00 18 778,19 18 778,19         

Modernizacja systemu SAP w budynku przy ul. Złotego Smoka 6 93 000,00 93 000,00 93 000,00         
Modernizacja systemu przedpłatowego instalacji elektrycznej oraz 
zainstalowanie systemu przedpłatowego na instalacji wodnej w 
budynku przy ul. Myśliborskiej 23 

80 000,00 80 000,00 80 000,00         

Przebudowa chodnika i schodów z pasem przystosowanym do 
wózków inwalidzkich i dziecięcych od ul. Słonecznej 91-95 do ul. 
Słonecznej 85 

100 000,00 0,00 0,00         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 6 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 350 000,00 344 048,72 344 048,72         

Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny - zagospodarowanie 
terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1  257 349,00 257 349,00 257 349,00         

Modernizacja zewnętrznej galerii wejściowej budynku przy ul. 
Kwiatowej 51a i b 307 000,00 305 991,66 305 991,66         

Nabywanie nieruchomości 2 200 067,00 2 185 056,42 2 185 056,42         

Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. 810 000,00 259 920,20 199 920,20     60 000,00   

Mieszkać Lepiej 8 000,00 5 535,00 5 535,00         
Działalność usługowa 600 000,00 445 565,50 445 565,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 600 000,00 445 565,50 445 565,50         

Administracja 11 753 137,00 6 172 543,23 6 079 737,46 0,00 0,00 92 805,77 0,00 
Modernizacja budynków Urzędu Miasta 679 713,00 393 311,75 393 311,75         
Adaptacja budynku na Archiwum Zakładowe 200 000,00 9 594,00 9 594,00         
Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką 776 411,00 246 304,79 246 304,79         
Rozbudowa Systemu Kolejkowego dla Urzędu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 29 520,00 29 520,00 29 520,00         

Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, 
Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II 110 000,00 93 743,20 937,43     92 805,77   

Modernizacja nowo nabytych nieruchomości 9 957 493,00 5 400 069,49 5 400 069,49         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 7 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe 125 845,00 125 844,96 19 999,98 33 845,00 0,00 0,00 71 999,98 
Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 20 000,00 19 999,98 19 999,98         

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności 40 000,00 40 000,00   20 000,00     20 000,00 

Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 65 845,00 65 844,98   13 845,00   

  
51 999,98 

Oświata i wychowanie 69 481 523,00 38 122 441,92 30 248 365,82 0,00 0,00 7 854 226,43 19 849,67 
Modernizacja centralnego ogrzewania 219 238,00 190 990,36 190 990,36         
Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a  50 700,00 50 700,00 50 700,00         

Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21 21 719,00 21 709,50 21 709,50         
Przebudowa wejścia głównego do SP 9 152 280,00 119 377,56 119 377,56         

Przebudowa szkolnego ciągu komunikacyjnego i chodnika w SP 4 105 000,00 105 000,00 105 000,00         

Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5 30 000,00 30 000,00 30 000,00         

Budowa chodnika przy hali sportowej na terenie szkoły  20 000,00 20 000,00 20 000,00         

Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn  13 019 850,00 12 924 034,60 12 904 184,93       19 849,67 

Modernizacja budynku przy SP nr 1  650 000,00 59 532,00 59 532,00         

Przebudowa schodów przy SP 7 125 000,00 57 361,05 57 361,05         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 8 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 150 000,00 146 225,49 146 225,49         
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. 
Kobylogórskiej 107 141 870,00 127 068,15 127 068,15         

Zmiana źródła zasilania cieplnego  w PM2 120 000,00 119 529,76 119 529,76         

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 2 036,00 2 036,00 2 036,00         
Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby Technikum 
ZS12 1 366 834,00 587 889,51 587 889,51         

Budowa mini boiska przy Zespole Szkół Ogrodniczych 260 000,00 0,00 0,00         

Zmiana źródła zasilania cieplnego w Zespole Szkół Ekonomicznych 177 486,00 176 200,27 176 200,27         

Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych 542 038,00 47 225,00 47 225,00         

Modernizacja wentylacji w hali spotowej przy ZSTiO etap I(projekt) 41 000,00 22 180,00 22 180,00         

Utworzenie pomieszczenia strzelnicy szkolnej w hali sportowej przy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby 
uczniów klas mundurowych, etap I -dokumentacja projektowa 

9 000,00 9 000,00 9 000,00         

Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i 
spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 543 056,00 540 015,32 526 934,32     13 081,00   

Budujemy bez granic 20 564,00 0,00 0,00         
Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym, ul. Kosynierów Gdyńskich 8 50 700,00 0,00 0,00         

Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty 550 000,00 550 000,00 550 000,00         

Centrum Edukacji Zawodowej 38 701 441,00 19 899 663,17 13 368 114,64     6 531 548,53   
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 9 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Montaż windy przy Zespole Szkół nr 14 200 000,00 103 639,66 103 639,66         
Budowa przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu 
Europejskim 400 000,00 0,00 0,00         

Program termomodernizacyjny placówek oświatowych - etap II 5 000,00 3 099,60 3 099,60         

Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego ViVA 4.0 1 239 245,00 0,00 0,00         

Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej  1 845,00 1 845,00 1 845,00         
Termomodernizacja obiektów szkolnych w ramach programu 
norweskiego - EOG 59 286,00 59 286,00 59 286,00         

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w Gorzowie 
Wlkp. -  III etap 9 908 335,00 1 932 148,73 622 551,83     1 309 596,90   

Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby MDK 500 000,00 118 688,00 118 688,00         
Przebudowa łazienki w internacie 98 000,00 97 997,19 97 997,19         

Zdrowie, opieka społeczna i rodzina  5 069 993,00 4 346 608,97 3 992 899,18 353 709,79 0,00 0,00 0,00 

Zakup karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 500 000,00 500 000,00 500 000,00         

Zakup sprzętu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w 
Gorzowie Wlkp. do walki z COVID-19 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00         

Modernizacja budynków DPS nr 1 wraz z infrastrukturą 170 000,00 161 936,73 161 936,73         

Prace osuszające budynek DPS nr 2 100 789,00 100 786,89 100 786,89         

Prace adaptacyjno - modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy ul. Armii 
Polskiej 38  115 948,00 114 881,25 233,25 114 648,00       

Zawodowcy w Gorzowie 2.0 248 504,00 0,00 0,00         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 10 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

"Maluch +" 2020 - Moduł I  350 000,00 298 827,24 59 765,45 239 061,79       

Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z infrastrukturą 260 000,00 229 563,80 229 563,80         

Przebudowa okapu w kuchni głównej w Żłobku Miejskim nr 2 12 720,00 12 719,65 12 719,65         

Zakup pralnicy 13 900,00 12 915,00 12 915,00         

Przebudowa muru oporowego wraz z wykonaniem i montażem 
ogrodzenia Żłobka Miejskiego nr 3 150 000,00 149 824,82 149 824,82         

Modernizacja łazienki w grupie II w budynku Żłobka Miejskiego nr 3 69 000,00 68 865,08 68 865,08         

Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego wraz z infrastrukturą 216 851,00 186 448,51 186 448,51         

Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora 362 281,00 9 840,00 9 840,00         

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47 933 598,00 31 991 305,14 9 091 278,87 0,00 0,00 22 900 026,27 0,00 

Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej 20 000,00 0,00 0,00         

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego/Zygalskiego  100 000,00 93 480,00 93 480,00         
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
-Etap I. 29 475 280,00 22 536 830,03 3 739 919,54     18 796 910,49   

Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w 
Schronisku dla bezdomnych zwierząt 175 000,00 174 212,22 174 212,22         

Rozbudowa oświetlenia o dł. ok 240m ul. Kostrzyńska -odcinek do 
posesji 24a 20 000,00 18 966,60 18 966,60         

Budowa oświetlenia ul. Grabowa (posesje 10,11,13) 31 500,00 29 397,00 29 397,00         

Rozbudowa oświetlenia ul. Witnicka do posesji 21 12 000,00 7 982,70 7 982,70         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 11 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Budowa oświetlenia na ul. Zuchów i ul. Niwickiej  45 000,00 0,00 0,00         

Budowa oświetlenia odcinka ul.Zielona Kotlina 379 200,00 16 134,65 16 134,65         

Budowa oświetlenia przy odcinku ul.Dolnej 280 000,00 82 236,32 82 236,32         

Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul.Ikara z ul.Sportową 82 500,00 33 302,59 33 302,59         

Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży 114 758,00 65 256,99 65 256,99         

Budowa urządzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej 80 000,00 79 996,20 79 996,20         

 Budowa trasy siedmiu wzgórz 35 500,00 35 500,00 35 500,00         

Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego  75 365,00 75 299,99 75 299,99         

Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni na terenie miasta 346 109,00 331 827,20 331 827,20         

Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie 
wraz z zagospodarowaniem terenu 465 915,00 464 247,07 464 247,07         

Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. 
Kostrzyńskiej  3 100 000,00 1 466 060,29 1 466 060,29         
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz 
Okólnej 329 997,00 329 996,48 329 996,48         

Budowa schodów ul. Dywizjonów 303 68 620,00 68 618,72 68 618,72         

Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej  105 000,00 104 999,99 104 999,99         

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej 40 000,00 40 000,00 40 000,00         

Budowa ogrodzeń terenów placów zabaw 80 000,00 38 457,00 38 457,00         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 12 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Przebudowa schodów w parku Słowiańskim 163 000,00 0,00 0,00         

Ustawienie stołów do gry w szachy i ławek 20 000,00 0,00 0,00         

Modernizacja placu zabaw w parku Kopernika 130 000,00 125 219,60 125 219,60         

Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry 350 000,00 163 502,85 163 502,85         
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój 
wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp.,Kostrzynie nad Odrą i 
Dębnie 

4 197 471,00 3 857 738,44 578 660,82     3 279 077,62   

Bezgraniczny Trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, 
Witnicy i Gorzowie  1 599 896,00 1 495 266,74 701 956,08     793 310,66   
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. 
poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów 
przestrzeni publicznej 

2 142 179,00 0,00 0,00         

Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. 3 624 668,00 36 150,00 5 422,50     30 727,50   

Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 24 000,00 0,00 0,00         

Przebudowa fontanny w parku Kopernika - modernizacja pompy 80 000,00 79 989,00 79 989,00         

Zabezpieczenie skarp na Placu Nieznanego Żołnierza  140 640,00 140 636,47 140 636,47         

Kultura, sport 18 038 070,00 11 680 849,94 8 980 849,94 700 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

Modernizacja kina - etap 5 44 000,00 44 000,00 44 000,00         
Modernizacja w związku z prowadzeniem działalności filmowej           
- etap 4 30 000,00 30 000,00 30 000,00         

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.  50 000,00 50 000,00 50 000,00         
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Wydatki majątkowe w 2020 roku str. 13 
 

Nazwa inwestycji 
Plan wydatków 
majątkowych 

na 31.12.2020r. 
Wykonanie na 
31-12-2020r. 

 w tym: 

środki z budżetu krajowego 

środki z 
budżetu UE Pozostałe 

środki własne 
(miasta) 

środki z 
budżetu 
państwa 

środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury "Zawarcie" Etap I 23 000,00 0,00 0,00         
Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności 
kulturalnej 

282 287,00 282 287,00 282 287,00         

Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie 
Wielkopolskim 26 445,00 25 215,00 25 215,00         

Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Katedrze  552 003,00 0,00 0,00         

Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej 7 819 865,00 7 819 864,69 5 819 864,69       2 000 000,00 

Zakup udziałów CSR Słowianka 459 500,00 459 500,00 459 500,00         

Zakup udziałów - Budowa hali sportowo- widowiskowej w Gorzowie 
Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu 7 000 000,00 1 361 000,00 1 361 000,00         

Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR 417 000,00 416 693,31 416 693,31         
Modernizacja zaplecza sporotwego stadionu piłkarskiego przy ul. 
Myśliborskiej  198 000,00 195 741,92 195 741,92         

Zakup bandy 140 000,00 139 918,71 139 918,71         

Dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie sportu 134 000,00 134 000,00 134 000,00         

Budowa strefy rekreacji na Piaskach - skwer przy ul. K. Wielkiego  11 070,00 9 840,00 9 840,00         
Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. 
Krasińskiego 850 900,00 712 789,31 12 789,31 700 000,00       

Ogółem 293 587 624,00 185 970 946,21 108 184 871,84 9 552 860,49 0,00 66 141 364,23 2 091 849,65 
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Inwestycje drogowe  89.229.005,50 zł 

 

1. System zrównoważonego transportu miejskiego  
      w Gorzowie Wlkp.  35.640.254,11 zł 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie: Rozwój publicznego 

transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach.  
 

Zakres rzeczowy inwestycji: 
−  przygotowanie projektu: opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-

ekonomicznej), raporty OOŚ,  opracowanie dokumentacji technicznej (badanie ruchu, 

badanie preferencji i zachowań użytkowników) –100% 
− opracowanie dokumentacji projektowej –ok. 90% 
−  przebudowa drogi w zakresie przebudowy torowiska ul. Walczaka –100% 
−  przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska oraz ul. Sikorskiego                    

– 100% 
−  przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Kostrzyńska –100% 
− przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Chrobrego i ul. Mieszka I – 24% 
− przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej  - 0% 
− zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu  - 9,2% 

 
W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zapłacono za: 

− roboty budowlane : 
 zakończono roboty na ulicy Sikorskiego: wyłączono z ruchu samochodowego deptak, który 

jest dostępny tylko dla ruchu pieszo-rowerowego i tramwajowego od skrzyżowania                       

z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Pionierów; wykonano elementy małej architektury                    

tj. ławki i siedziska modułowe w sąsiedztwie licznych nasadzeń zieleni (kolorowe trawy                   

i ozdobne drzewa); dokonano optymalizacji lokalizacji przystanków tramwajowych; 

wykonano chodniki oraz ścieżki rowerowe; wyznaczono strefy dla rowerzystów ustawiając 

stojaki na rowery; w celu stłumienia szkodliwego hałasu, zaprojektowano i wykonano maty 

wibroizolacyjne, a szyny wykonano  w otulinie z żywic z gumowymi separatorami oraz 

smarownice torowe w rejonie ostrych łuków 
 odcinek ul. Mickiewicza – ul. Słowackiego : zakończono zasadnicze prace na sieci 

wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz prace związane z nadbudową studni na 



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 204 – 

przyłączach kanalizacji sanitarnej; kontynuowano prace na sieci gazowej; przystąpiono do 

prac związanych z wykonaniem konstrukcji torowo-drogowej 
 odcinek ul. Słowackiego – ul. Jagiellończyka : zakończono prace związane z uzbrojeniem 

podziemnym 
 odcinek ul. Jagiellończyka – ul. Borowskiego: kontynuowano prace na sieci gazowej; 

ustawiono słupy trakcyjno – oświetleniowe; zamontowano wysięgniki i oprawy 

oświetleniowe; wylano dolną warstwę podbudowy torowo – drogowej; wykonano rozbiórki 

na skrzyżowaniu ul. Jagiellończyka i przystąpiono do korytowania oraz do prac 

przygotowawczych dotyczących przebudowy uzbrojenia podziemnego. Obecnie na odcinku 

trwają ratownicze archeologiczne prace wykopaliskowe w związku z odkryciem znaleziska 

archeologicznego 
 odcinek ul. Borowskiego – ul. Krzywoustego: zakończono prace dot. przebudowy 

uzbrojenia podziemnego, dolnych warstw konstrukcji drogowo-torowych oraz montaż szyn; 

ułożono część ścieku granitowego wzdłuż torowiska; zamontowano wysięgniki i oprawy 

oświetleniowe na słupach trakcyjno-oświetleniowych 
 odcinek ul. Krzywoustego – ul. 30-go Stycznia: kontynuowano prace brukarskie przy 

budynkach i w śladzie torowiska, kontynuowano przebudowę uzbrojenia podziemnego                  

w rejonie skrzyżowania z ul. 30-go Stycznia 
 odcinek ul. 30-go Stycznia – ul. Łokietka do mostku: kontynuowano wykonywanie 

pierwszych warstw konstrukcyjnych torowo – drogowych wraz z wykonywaniem 

przykanalików kanalizacji odwodnienia 
 odcinek ul. Łokietka za mostkiem – ul. Wybickiego: zakończono prace branży wodno                       

– kanalizacyjnej; wykonano fundamenty słupów trakcyjnych; trwają prace związane                      

z usuwaniem kolizji z kablami energetycznymi 

 w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Miejskiego (SDiP) 

podpisana została umowa na wykonanie SDiP oraz umowa  na adaptację pomieszczeń 

pod Centrum Monitoringu Wizyjnego; rozpoczęto wykonywanie  tablic dynamicznej 

informacji pasażerskiej w technologii LED wielokolorowych 

 wynagrodzenie Inżyniera kontraktu 

 wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt. 
 

Zakończenie realizacji projektu IV kwartał 2021 rok. 
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2. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz                             

z przebudową infrastruktury tramwajowej  258.336,90 zł 
 

W ramach zadania zaplanowano roboty związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu 

PKP. Inwestycja planowana jest do wykonania z wykorzystaniem środków pochodzących                               

z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3, Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 

Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.  
Zakres rzeczowy: 

 przebudowa ulic w obrębie węzła przesiadkowego: ul. Edwarda Jancarza,  
ul. Dworcowej oraz ul. Składowej 

  budowa dworca autobusowego z miejscami postojowymi (przystankami komunikacyjnymi) 

oraz wiatami przystankowymi dostępnymi dla wszystkich przewoźników 
 przebudowa placu przed dworcem PKP wraz z zadaszeniem i z zagospodarowaniem 

terenu, w tym: organizacja terenów zielonych, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, 

zegar, kraty pod drzewa, stojaki rowerowe 
  budowa zatok autobusowych przy ul. Edwarda Jancarza (przystanki komunikacyjne) 
  budowa płatnych miejsc postojowych (strefa płatnego parkowania) oraz bezpłatnych miejsc 

postojowych dla taksówek oraz kiss & ride 
  budowa monitoringu tj. kamer wraz z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego 
  budowa tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), na których wyświetlane będą 

informacje o odjazdach autobusów i tramwajów (tablice umiejscowione zostaną na placu 

przed dworcem PKP i bezpośrednio w wiatach na peronach autobusowych) 
 przebudowa kanalizacji deszczowej 
  przebudowa oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw, z uwzględnieniem 

doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz studium wykonalności. 
 

3. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania 

dla Miasta Gorzowa Wlkp.  19.801,04 zł 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś : Rozwój niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego w miastach, Działanie: Rozwój publicznego transportu zbiorowego                         

w miastach. 
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Zakres rzeczowy: 

 zakup 8 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych napędzanych olejem napędowym 

 zaprojektowanie i budowa 3 stacji szybkiego ładowania oraz rozbudowa pętli przy                         

ul. Marcinkowskiego.  

W ramach wydatków 2020r. sfinansowano: 

 aktualizację analizy kosztów i korzyści 

 aktualizację dokumentacji projektowej dot. przebudowy pętli autobusowej przy                              

ul. Marcinkowskiego 

 częściową zapłatę za wykonanie przyłączy do sieci energetycznej stacji ładowania 

autobusów elektrycznych przy ul. Śląskiej, Dekerta i Marcinkowskiego. 

Zakończenie realizacji projektu IV kwartał 2022 rok. 
 

4. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej  16.040.705,66 zł 
 

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,                           

Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT 

Gorzów Wlkp. na zakres dotyczący przebudowy drogi wraz z infrastrukturą oraz budową wiaduktu. 

Zadanie otrzymało również dofinansowanie z  rezerwy subwencji ogólnej . 

W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp. od km 39+594 do km 

42+605 (część drogi wojewódzkiej nr 132) stanowiącej główną oś komunikacyjną - kierunek 

wschód-zachód - dla mieszkańców powiatu gorzowskiego.  

Cała inwestycja obejmowała odcinek o długości ok. 3,011 km, w tym:  

 rozbudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej bez zmiany geometrii celem dostosowania 

drogi do kategorii ruchu KR3 na odcinku od skrzyżowania z węzłem S3 do skrzyżowania                 

z ul. Dobrą  

 rozbudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej celem dostosowania drogi do kategorii ruchu 

KR3 na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą do Placu Słonecznego  

 przebudowę torowiska tramwajowego.  

Zakres rzeczowy: 

 wzmocnienie i poszerzeniu istniejącej drogi do szerokości 7,00m  

 przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna  

 przebudowa torowiska tramwajowego wraz z pętlą przy ul. Warzywnej  

 przebudowa trakcji tramwajowej  

 przebudowa peronów i przystanków tramwajowych  

 przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz nr 415 

łączącą stację Gorzów Wlkp. ze stacją Myślibórz  
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 budowa chodników  

 budowa ścieżek rowerowych  

 budowa zatok autobusowych  

 budowa kanalizacji deszczowej  

 przebudowa oraz budowa wylotów kanalizacji do rzeki Warty  

 wykonanie nowych nasadzeń zieleni wraz z urządzeniem nowych trawników  

 budowa nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wraz z doświetleniem na przejściach 

dla pieszych.  

 W okresie sprawozdawczym roboty budowlane zostały zakończone i uzyskano pozwolenie na 

użytkowanie. Aktualnie trwa procedura odbiorowa i rozliczenie końcowe inwestycji.  

 

5. Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda 

Sybiraków do granic miasta  10.741.598,29 zł 
 

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

2014-2020 w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich 

leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. W ramach 

inwestycji planuje się modernizację drogi krajowej DK-22  na  odcinku o długości około 3,07 km od 

ronda Sybiraków do granic miasta.  

Zakres rzeczowy:  

 przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 22 ul. Walczaka  

 budowa drugiej jezdni ul. Bierzarina 

 budowa drugiej jezdni ul. Zawackiej  

 budowa oświetlenia w systemie LED  

 budowa systemu ITS (Inteligentny System Transportowy) 

 budowa ścieżek rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych 

 przebudowa i budowa infrastruktury technicznej 

 wycinka drzew 

 wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 rozbudowa oraz przebudowa skrzyżowań w ciągu przedmiotowej drogi  

na skrzyżowania typu rondo i ronda turbinowe 

 przebudowa istniejących zjazdów. 

W okresie sprawozdawczym na ul. Łukasińskiego wykonano: 
 rozbiórkę istniejących chodników oraz zjazdów  
 demontaż istniejących balustrad  
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 warstwy konstrukcyjne  jezdni  
 montaż krawężników betonowych oraz oporników  
 ściek z płytek betonowych  
 profilowanie terenu wraz z humusowaniem skarp  
 budowę kanalizacji deszczowej  
 budowę kanału technologicznego  
 budowę zbiornika retencyjnego.  

Roboty budowlane wykonano w 23 %. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację Analizy Kosztów               

i Korzyści, prace projektowe, roboty budowlane, koszty nadzoru inwestorskiego oraz 

wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu. 
 

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku 

od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej  12.163.017,52 zł 
 

Zadanie finansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 50 % 

poniesionych kosztów kwalifikowanych.  

W ramach inwestycji wykonano: 

 poszerzenie ul. Myśliborskiej o jezdnię dwupasmową i nieutwardzony pas rozdziału na 

odcinku ok. 1,5 km od ronda Europejskiego do skrzyżowania ulic Dobra, Myśliborska, 

Szczecińska, Mironicka wraz z połową ronda przy tym skrzyżowaniu 

 budowa ronda przy  ul. Berlińskiej  

 budowa odcinków pieszych o dł. ok. 650 m oraz dwukierunkowych ciągów rowerowych                  

o długości ok. 400m wzdłuż rozbudowanej ul. Myśliborskiej i odcinków wlotowych ulic 

bocznych 

 budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania      

z ul. Berlińską o długości ok. 900m 

 budowa zatok autobusowych (2 szt.), zjazdów na posesje 

 budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 800 m 

 budowa otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności czynnej 93 m3              

w obszarze skrzyżowania ul. Szczecińska/ Myśliborska i Dobra/Mironicka 

 przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu.  

Obecnie prowadzone są roboty branżowe oraz drogowe na odcinku od ul. Dobrej w kierunku S3. 

Planowany termin zakończenia 2021 rok. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty 

nadzoru inwestorskiego i herpetologicznego oraz na usługi prawne. 
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7. Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich  127.305,00 zł 
 

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka od skrzyżowania ulic Słowiańskiej, 

Roosevelta, Żwirowej i Kosynierów Gdyńskich do Ronda Kosynierów Gdyńskich. Przebudowa 

polegała będzie na wymianie konstrukcji drogi i chodników w celu poprawienia bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu drogowego. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
 

8. Przebudowa ul. Śląskiej  3.608.038,85 zł 
 

Zadanie dofinansowane w roku 2019 kwotą 4.286.557 zł ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku od ul. Towarowej do ul. 

Wał Poprzeczny o długości 998 m. Zadanie było realizowane przy udziale PWiK sp. z o. o.                    

w zakresie wymiany sieci wodociągowej.   
Zakres rzeczowy obejmował: przebudowę oświetlenia, instalacji deszczowej, wodociągowej, placu 

manewrowego dla autobusów; budowę ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i 129 miejsc 

postojowych; przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych; budowę oświetlenia 

drogowego; nową organizację ruchu, mającą na celu uspokojenie ruchu w rejonie drogi. 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na rozliczenie  

z wykonawcą, nadzorem inwestorskim.  
Inwestycja zakończona, przekazana do eksploatacji.  
 
9. Przebudowa ul. Słowiańskiej  775.681,92 zł 
 

W ramach inwestycji przebudowano ulicę Słowiańską na odcinku o długości 354 m. 
Zakres rzeczowy: 

 frezowanie zniszczonej nawierzchni  
 nowa warstwa ścieralna z SMA 11 – 11 934,00 m2 
 regulacja 34 szt. wpustów ściekowych 
 ułożenie 520,00 m2 siatki wzmacniającej.  

Wykonana nawierzchnia jezdni charakteryzuje się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi, lepszą 

odpornością na deformacje trwałe o charakterze lepkoplastycznym (koleiny) oraz jest 

bezpieczniejsza dla ruchu pojazdów samochodowych. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty 

nadzoru inwestorskiego. 
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10. Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi  546.888,00 zł 
 
W zakresie przebudowy mostu wykonano nw. roboty budowlane: 

 roboty w strefie przegubów przęsła środkowego (zawieszonego) obiektu - we wszystkich 

dźwigarach skrajnych, w strefach przegubów usunięto odspojone w płaszczyznach 

zbrojenia kątownikami dolne bloki betonowe „wiszące” na skorodowanych strzemionach, 

pręty strzemion przecięto; na  oczyszczonych i odpylonych powierzchniach występujące 

pęknięcia i rysy wypełniono materiałem iniekcyjnym metodą iniekcji wysokociśnieniowej; na 

powierzchniach zewnętrznych ramion kątowników zbrojeniowych (spody dźwigarów) 

zainstalowano siatkę drucianą 

 wykonano warstwy szczepne pomiędzy istniejącym betonem i zaprawą 

naprawczą/torkretem; naprawiono zakleszczone szczeliny dylatacyjne konstrukcji; 

uzupełniono ubytki betonu i zabezpieczono powierzchnie metalowe 

 wykonano dylatację modułową od ul. Kobylogórskiej. 

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego 

 

11. Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada – Etap II  428.580,13 zł 
 

W ramach inwestycji przebudowano odcinek Al. 11 Listopada o długości 369 m. W ramach 

zadania sfrezowano zniszczoną nawierzchnię, wykonano nową warstwę ścieralną z SMA 11 – 2 

855 m2, warstwę wiążącą z BA 16W – 2 855 m2, ustawiono 629 m krawężnika, wyregulowano                 

21 szt. studni i kratek ściekowych. Wykonana nawierzchnia jezdni charakteryzuje się lepszymi 

parametrami eksploatacyjnymi, lepszą odpornością na deformacje trwałe o charakterze 

lepkoplastycznym (koleiny) oraz jest bezpieczniejsza dla ruchu pojazdów samochodowych.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór 

inwestorski. 
 

12. Przebudowa ul. K. Wielkiego  877.139,85 zł 
 

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku od ul. Okrzei do ul. Kukuczki. 
Zakres rzeczowy:  

 torowisko tramwajowe z szyn typu Ri60N na podkładach betonowych o długości 0,22 km 

wraz z balastem  z tłucznia  

 dwa przejścia dla pieszych.  

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty 

nadzoru inwestorskiego. 
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13. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112  52.410,25 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach 

inwestycji poszerzono jezdnię przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112. 
Zakres rzeczowy: 

 roboty rozbiórkowe (chodnik z kostki betonowej, krawężnik betonowy drogowy, obrzeże 

chodnikowe) 
 roboty brukarskie (kostka betonowa 8cm, krawężniki, obrzeża)  
 roboty wykończeniowe (humusowanie pasa zieleni).  

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty 

nadzorów.  
Zadanie zakończone.  
 

14. Przebudowa chodnika przy ul. Owocowej na odcinku od mostku do Przedszkola 

Kubusia Puchatka  22.922,45 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano nowy 

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 80m i powierzchni 120 m2. Długość 

ustawionego obrzeża wyniosła ok. 71 m. Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane. 
Zadanie zakończone i przekazane do użytku. 
 

15. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32  7.895,00 zł 
 

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania zaplanowano 

wykonanie 20 miejsc parkingowych z płyt ażurowych, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto planowana jest częściowa przebudowa nawierzchni jezdni z trylinki na kostkę betonową 

wraz z częściową przebudową chodników. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
Realizacja zadania w 2021 roku. 
 
 
16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. K. Wielkiego 102-112  129.597,56 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wybudowano                  

19 miejsc parkingowych z płyt ażurowych. Zadanie było realizowane wraz z zadaniem z budżetu 

obywatelskiego 2019 roku  „Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112”. 
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Zakres rzeczowy:  

 roboty rozbiórkowe (krawężnik drogowy, nawierzchnia betonowa, nawierzchnia  

z kruszywa) 

 podbudowy 

 roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki) 

 roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem). 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 

Zadanie zakończone. 

 

17. Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego 1  239.253,61 zł 
 

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania wykonano parking 

na 23 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową przy 

kompleksie przychodni ul. Piłsudskiego.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 
Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji. 
 
18. Przebudowa ul. Słonecznej  24.354,00 zł 
 

W ramach inwestycji zaplanowano  wykonanie nowej nawierzchni  z użyciem mieszanek 

mineralno-bitumicznych wraz z ułożeniem krawężników betonowych na ławie fundamentowej, 

nowej nawierzchni chodników, przebudowę parkingów, wykonanie elementów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, ustawienie stojaków rowerowych, wymianę wpustów  

i przykanalików oraz doświetlenie przejść dla pieszych. W okresie sprawozdawczym wydatkowane 

środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

19. Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap  123.000,00 zł 
 
W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi od Mostu Staromiejskiego do                                     

ul. Hejmanowskiej na odcinku około 400 m oraz budowę nowego odcinka drogi od                                  

ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej – odcinek około 350 m.  

Zakres rzeczowy: 

 budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, przejściami dla pieszych  

 przebudowa skrzyżowań 
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 budowa dodatkowych miejsc parkingowych 

 przebudowa kanalizacji deszczowej 

 budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego wraz z budową sygnalizacji świetlnej                   

i doświetleniem przejść dla pieszych 

 zagospodarowanie zielenią nowego odcinka drogi. 

Poniesione w  2020 r. wydatki dotyczyły wykonania koncepcji przebudowy drogi  

ul. Spichrzowej. 

 
20. Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo - 

rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego  83.640,00 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2018 roku.  W ramach 

zadania ustawiono:  wiatę rowerową na 7 sztuk stojaków rowerowych przy Rondzie św. Jerzego -  

NOVA PARK;  stojaki rowerowe w ilości 22 sztuk (Park Kopernika przy fontannie – 5 szt.; Park 

Górczyński – 10 szt.; Rondo św. Jerzego - NOVA PARK – 7 szt.);   wiatę rowerową (Park 

Kopernika - przy skateparku) i dwie stacje naprawy rowerów (Park Kopernika przy skateparku                 

– 1 szt.;  Park Górczyński  1 szt.);   wykonano oznakowanie poziome oraz  barwienie przejazdów 

na czerwono; obniżono krawężniki wraz z korektą nawierzchni chodników na przejazdach 

rowerowych (przy ul. Szarych Szeregów - Obrońców Pokoju, ul. Górczyńskiej - Pluty - przejście 

podziemne, Rondzie Piłsudskiego i Rondzie św. Jerzego). 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane. 

Inwestycja zakończona i oddana do użytku. 

 
21. Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego  4.109.241,30 zł 
 

Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej                           

w wysokości 2.000.000,00 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku  455 m,                  

w tym: 

 jezdnia o nawierzchni bitumicznej  i szerokości 7 m wraz z przebudową chodnika z 

kostki betonowej po obu stronach drogi i przebudową zjazdów 

 utworzenie 15 miejsc parkingowych z kostki betonowej, w tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 280 m2 

 przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z częściową przebudową studzienek 

 przebudowa sieci oświetlenia drogowego  

 wyburzenie 6 garaży kolidujących z nowo zaprojektowaną drogą 

 montaż barierki zabezpieczającej skarpę. 
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Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego, badania wykopaliskowe.  
Zadanie zakończone. 
 

22. Przebudowa ul. Wawrowskiej  58.770,00 zł 
 
W ramach zadania zaplanowano  wykonanie asfaltowej jezdni dwupasowej na odcinku o długości 

351 m i zmiennej szerokości od 5,2 do 6,2 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Warszawską                      

a skrzyżowaniem z ul. Gajową. Planowany zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie zatok 

postojowych, przebudowę zjazdów, wykonanie ciągów pieszych oraz budowę kanalizacji 

deszczowej wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu. 
W okresie sprawozdawczym  opracowano dokumentację projektową. 
 

23. Przebudowa ul. Kirasjerów  532.739,54 zł 
 
W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową fi 300 i fi 200 o łącznej długości 219 m wraz 

ze studniami; drogę o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni około 940 m2 oraz pobocza                  

z geokraty o powierzchni około 513 m2. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki 

przeznaczono na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski. 
Zadanie zakończone. 
 

24. Przebudowa ul. Dojazdowej  317.915,38 zł 
 
W ramach zadania wykonano nowy odcinek ul. Dojazdowej od ul. Poznańskiej do przejazdu 

kolejowego o nawierzchni z betonu asfaltowego, na długości około 135 m i powierzchni  

761 m2. Dodatkowo wykonano pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 318 m2 wraz                            

z wykonaniem trawników o powierzchni 233 m2.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 
Zadanie zakończone. 
25. Przebudowa ul. Kombatantów  29.520,00 zł 
 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Kombatantów na odcinku 740 m od skrzyżowania 

z ul. Szarych Szeregów w stronę ul. Okulickiego.  
Zakres rzeczowy: 

 frezowanie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni na grubość 10 cm  
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 nowe warstwy: wyrównawcza gr. 2 cm, wzmacniająca - siatka geosyntetyczna, wiążąca 

AC16W grubości 4 cm, ścieralna SMA8 grubości 4 cm 

 korekta istniejących zjazdów 

 regulacja istniejących wlotów na skrzyżowaniach wraz z wymianą nawierzchni 

 chodniki 

 zmiana skrzyżowania z czterowlotowego na skrzyżowanie typu rondo.  
W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

26. Przebudowa i budowa chodników wraz z przebudową zjazdów w ciągu  
ul. Żniwnej  118.767,29 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano 

przebudowę chodnika z płyt betonowych, budowę chodnika z kostki betonowej oraz przebudowę 

zjazdów. Zadanie zrealizowano na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krańcowej. 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 
Zadanie zakończone. 
 
27. Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego – droga dojazdowa do budynków nr 

132b-144b  132.542,30 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania wymieniono 

krawężniki na długości około 320 m i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na całym odcinku 

sięgacza ul. Wyszyńskiego tj. ok. 180m o powierzchni 942 m2. Dodatkowo przełożono opaski                    

z kostki betonowej na wysokości budynków nr 138a, 142a, 144a oraz wykonano nowy plac do 

zawracania. 
Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego. 
Zadanie zakończone. 
 
28. Przebudowa parkingu przy ul. Kuratowskiej  171.361,19 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano parking 

z kostki betonowej o powierzchni 444 m2 i ilości 34 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc dla osób 

niepełnosprawnych oraz zjazdy z betonu asfaltowego. 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 
Zadanie zakończone. 
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29. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Ukośnej  5.535,00 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane w okresie 

sprawozdawczym środki przeznaczono na  wykonanie progu wyspowego typu „poduszka 

berlińska” o wymiarach 1800 x 2000 x 65 w celu spowolnienia ruchu.  

 
30. Budowa drogi,  kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia  

przy ul. Cysterskiej  31.529,92 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach  budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji zaplanowano:  

− przebudowę jezdni 

− budowę zjazdów oraz dojść do posesji 

− budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym: 

 ułożenie głównego kolektora o długości 153,53 m 

 wykonanie przykanalików o długości 33,40 m 

 montaż 6 szt. wpustów 

 montaż 3 szt. studni rewizyjnych 

− budowę oświetlenia drogowego, w tym: 

 ułożenie 170 m przyłącza kablowego zasilającego oświetlenie 

 montaż 10 szt. słupów oświetleniowych 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, koszty przyłączenia do sieci. 
 
31. Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwiaździstej 18  

do ul. Słonecznej 6  60.958,15 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano 

przebudowę fragmentu drogi dojazdowej wraz z przyległym chodnikiem w obrębie zjazdu z drogi 

gminnej na odcinku od ul. Słonecznej do schodów terenowych.  

Zakres rzeczowy: 

 roboty rozbiórkowe (istniejące nawierzchnie i elementy ulic, obrzeże chodnikowe, schody 

betonowe, krawężnik drogowy) 

 podbudowa 

 roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża) 

 elementy bezpieczeństwa ruchu pieszego  

 roboty wykończeniowe (plantowanie i humusowanie przyległego terenu). 
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W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz roboty budowlane. 

Zadanie zakończone. 

 
32. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwiaździstej  52.056,32 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano z kostki 

betonowej 9 stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych usytuowanych prostopadle do 

krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.  
Zakres rzeczowy: 

 roboty rozbiórkowe (krawężnik drogowy) 

 podbudowa 

 roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki). 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 

Zadanie zakończone. 
 
33. Przebudowa ul. Akacjowej  35.127,00 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji planuje się budowę 

ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na długości 225 m, pomiędzy skrzyżowaniami                       

z ul. Sielską i Orzechową oraz wykonaniem odwodnienia ulicy.  

Zakres rzeczowy: 

 przebudowa istniejącej jezdni o długości ok. 225 m i szerokości 3,5 m, nawierzchnia jezdni 

– szara kostka betonowa  

 przebudowa zjazdów wraz z dostosowaniem ich do nowych rzędnych drogi 

 przebudowa chodnika o szerokości 2 m, nawierzchnia chodników – szara kostka betonowa  

 budowa kanalizacji deszczowej 

 przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o długości ok. 159 m odcinku od skrzyżowania      

z ul. Orzechową do skrzyżowania z ul. Malinową wraz z przebudową przyłączy w granicach 

pasa drogowego o długości łącznej ok.70 m                            

 humusowanie i obsianie trawników 

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanym wodociągiem. 

Wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. 
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34. Budowa dojazdu do ul. Dobrej wraz z jej uporządkowaniem  50.266,96 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano drogę                   

z kruszywa o długości około 40 m i szerokości 3 m wraz z placem do zawracania o średnicy 12 m 

oraz montażem foto pułapek. 

Zakres rzeczowy: 

 zdjęcie i rozplantowanie humusu 

 wykonanie stabilizacji gruntu 

 podbudowa i nawierzchnia z kruszywa.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz koszty nadzorów. 

Zadanie zakończone. 
 
 
35. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 20.127,18 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji zaplanowano 

przebudowę chodnika przy ul. Szwoleżerów polegającą na poszerzeniu istniejącego ciągu do 

szerokości 2,5 m.   
Zakres rzeczowy: 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika 

 rozbiórka elementów ulicy: obrzeże betonowe 

 ustawienie obrzeża betonowego chodnikowego 30x8 

 ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 

 uporządkowanie terenu. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski. 

Zadanie zakończone. 

 
36. Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu  
do Panoramy  60.209,37 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji zaplanowano  

budowę 14 miejsc parkingowych z kostki betonowej, usytuowanych w pasie drogowym                              

ul. Daszyńskiego. Stanowiska postojowe zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni, prostopadle do 

jej krawędzi. 
Wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane 

oraz koszty nadzorów. Zadanie zakończone. 
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37. Budowa wjazdu do posesji przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7  143.552,18 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji utwardzono teren 

przy ul. Dzieci Wrzesińskich 7 w celu umożliwienia wjazdu od ul. Warszawskiej.  
Zakres rzeczowy: 

 roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wycięcie krzewów) 

 roboty rozbiórkowe (chodnik o nawierzchni z płyt betonowych, elementy ulic) 

 podbudowy 

 roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki), 

 roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem) 

 usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki  przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, nadzór autorski, inwestorski oraz roboty budowlane. 
Zadanie zakończone. 
 
38. Modernizacja chodnika przy ul. Norwida 183.580,59  zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano 

przebudowę chodnika na odcinku o długości 300 metrów (od skrzyżowania  

z ul. M. Skłodowskiej - Curie do wjazdu na posesję nr 27 przy ul. Norwida), wykonano nowe zjazdy 

do posesji, zabezpieczono korzenie istniejących drzew  poprzez wykonanie przepuszczalnej                          

i utwardzonej nawierzchni wokół drzew. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki poniesiono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz nadzory. 

Zakończenie zadania w 2021 roku. 

 
39. Przebudowa ul. Sosabowskiego  11.178,84 zł 
 
W ramach inwestycji planuje się przebudowę 160 m drogi wraz z wykonaniem miejsc 

parkingowych w technologii przepuszczalnej i odprowadzeniem wód deszczowych, bez 

konieczności podłączenia ich do kanalizacji deszczowej. 
W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

40. Przebudowa ul. Bogusławskiego 11.070,00 zł 
 
W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Bogusławskiego wraz z odwodnieniem, miejscami 

postojowymi oraz chodnikiem.  
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W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
 

41. Przebudowa ul. Długosza  861,00 zł 
 
W ramach zadania  zaplanowano: 

 przebudowę ul. Długosza na odcinku od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania                      

z ul. Marcinkowskiego – jezdnia o nawierzchni z mieszanki asfaltowej SMA,  długość 

odcinka 451,7 m 

 przebudowę skrzyżowań z ul. Fredry, Marcinkowskiego, Cieszkowskiego 

 budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż przebudowywanego odcinka 

ul. Długosza 

 budowę 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

 przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych 

 budowę przykanalików kanalizacji deszczowej – 85,9 m, wpustów deszczowych – 16 szt. 

oraz studni rewizyjnych – 10 szt. 

 przebudowę kolidujących sieci 

 usunięcie kolidujących drzew (2 szt.) i wykonanie nasadzeń zastępczych (8 szt.). 

W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. 

 

42. Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Dobrej 14,15,15d  17.709,54 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W  zakresie inwestycji wykonano ciąg 

pieszo - jezdny przy ul. Dobrej o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ok. 30 m. 

Powierzchnia wykonanej nawierzchni wyniosła 70 m2, a długość ustawionego krawężnika 33 m.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski. 
Zadanie zakończone. 
 

43. Budowa ul. Sosnowej  134.950,00 zł 
 

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na  budowę sięgaczy  

ul. Sosnowej obejmującą ul. Cyprysową, Modrzewiową, Jodłową i Cisową o łącznej długości  

ok. 1370 mb.  

Wydatkowane środki przeznaczono na oznakowanie geodezyjne oraz wycinkę drzew. 
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44. Montaż progów zwalniających na ul. Niwickiej  12.103,20 zł 
 

W ramach inwestycji zamontowano 3 progi zwalniające typu „poduszka berlińska” o wymiarach 

800x200x65.  
Zadanie zakończone. 
 

45. Szlak Stolic EV2/R1   174.724,23 zł 

 
Zadanie dofinansowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 

2014-2020 w ramach EWT. Projekt realizowany przez Miasto Gorzów w partnerstwie z niemieckim  

Powiatem Marchijsko - Odrzańskim, Gminą Hoppegarten, Gminą Letschin, Gminą Zechin                        

i Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschinbe.V. 

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty, wykonanie trasy rowerowej                   

i traktu spacerowego o długości 650 m od ul. Hejmanowskiej z włączeniem w ul. Teatralną, oraz 

miejscami odpoczynku i parkingiem dla rowerów. 

Roboty budowlane wykonano w 100 %. W roku 2020 realizowane były działania informacyjno-

promocyjne.  

Ponadto w ramach zadania wykonano schody w technologii żelbetowej jako trzybiegowe                            

- dwuspocznikowe, szerokość biegu 150 cm na skarpie doliny rzeki wraz z poręczami z stali 

ocynkowanej. Schody zostały połączono z istniejącą infrastrukturą poprzez dojścia z betonu 

cementowego. Dojście na górze skarpy, o szerokości 1,5 m, wyprowadzono w linii prostej, od 

nawierzchni bitumicznej parkingu do żelbetowych  schodów. Rozebrano  istniejące schody oraz 

uzupełniono miejsce rozbiórki gruntem rodzimym. W ramach inwestycji wykonano także 

doświetlenie terenu poprzez wybudowanie 3 szt. lamp oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej. 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia związane                     

z obsługą projektu, roboty budowalne. 
Inwestycja została zakończona.  
 

46. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą  
Hawelańska / Wełniany Rynek  207.255,00 zł 

 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację istniejącej nawierzchni 

deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską i Wełniany Rynek. Celem realizacji 

projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla 

wszystkich uczestników ruchu.  W celu poprawy parametrów technicznych układu drogowego 

zaplanowano: przebudowę istniejącej nawierzchni deptaku na ul. Hawelańskiej, przebudowę 
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istniejących nawierzchni na ulicy Wełniany Rynek (jezdni, ciągów pieszych, ciągów pieszo-

jezdnych i parkingów), przebudowę istniejącego odwodnienia, oświetlenia drogowego i zjazdów. 

Ponadto zaprojektowano tereny zielone, umożliwiające wykonanie nowych nasadzeń oraz montaż 

małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i słupki blokujące).  

 

47. Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa –  

ETAP II  43.480,50 zł 
 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Brackiej na odcinku od ul. Śląskiej do Kanału 

Mazowieckiego.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
 

48. Ustawienie budynku socjalnego dla MZK- pętla Wieprzyce  135.341,46 zł 
 

W ramach inwestycji ustawiono budynek kontenerowy z zapleczem socjalnym wraz                                    

z rozprowadzeniem instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej na pętli tramwajowej Wieprzyce 

z przeznaczeniem dla motorniczych MZK Sp. z o.o.  

Zadanie zakończone. 

 

49. TUPTUŚ - Przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.     318.895,11 zł 
 

W zakresie zadania wykonano: 
1) przebudowę chodnika ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Dąbrowskiego  

W ramach inwestycji przebudowano chodnik na długości  ok. 192 m, wykonano 192 m opaski                     

z kostki kamiennej 15/17, nawierzchnię chodników z płyt betonowych 50x50x7 – 281 m2 i z kostki 

kamiennej granitowej 9/11 – 178 m2,  wykonano 79 m ścieku z elementów kamiennych (28m)                   

i betonowych (51 m).  
 

2) przebudowę części nawierzchni chodnika przy ul. Fredry, przy skrzyżowaniu ulic Bora-

Komorowskiego i ul. Fieldorfa Nila oraz przy ul. Sportowej  
W ramach inwestycji wykonano przebudowę części nawierzchni chodników z kostki betonowej 

przy ul. Fredry wraz z budową chodnika przy ul. Baczyńskiego – ok. 80 m2; wykonano dojścia do 

jezdni i przejścia przez wyspę przy skrzyżowaniu ul. Bora Komorowskiego i Fieldolfa Nila – ok. 43 

m2; przebudowę chodnika przy ul. Sportowej ok.142 m; (ok. 290 m2); ustawiono obrzeża 

betonowe - ok.140 m.  
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3) infrastruktura rowerowa  
W ramach inwestycji przełożono i wyregulowano nawierzchnię chodników z kostki betonowej 

polbruk, ustawiono i obniżono krawężniki betonowe  na przejazdach rowerowych na ul. Grobla                 

– Woskowa –- Zielona, w rejonie Ronda Grobla, przy ul. Słowiańskiej, ul. Chłopickiego                                

– Racławickiej i Bora Komorowskiego.  
 

50. Program bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej  137.216,81 zł 
 

W ramach inwestycji wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic 

Wyszyńskiego i Owocowej; zamontowano m.in.: sygnalizatory ( 5 szt.) oraz konstrukcje wsporcze 

sterownika, przyciski dla pieszych (5 szt.), instalację kanalizacji kablowej  

i okablowania, instalację detekcji dla pojazdów – wideodetektorów i detektora mikrofalowego.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, nadzór autorski i roboty budowlane. 
Zadanie zakończone. 
 

Gospodarka mieszkaniowa 3.856.781,05 zł 

 

51. Modernizacja chodnika oraz schodów przy ul. Gwiaździstej 20-22  44.338,79 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto 

przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 44.338,79 zł.  

W ramach zadania rozebrano istniejące chodniki i schody oraz wykonano prace brukarskie 

związane z budową nowych chodników i schodów. 

 

52. Doposażenie „wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Słonecznej  
96,86-90,91-95”   97.072,62 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto 

przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 97.072,62 zł.  

W ramach inwestycji wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni.                                                

Plac zabaw wyposażono w elementy zabawowe: gumowa figurka "krab", gumowa figurka "mini 

pszczoła", karuzela tarczowa, bujak na sprężynie, tablica kredowa, ławka stalowa, kosze 

metalowe. Natomiast siłownie w urządzenia fitness (biegacz, rowerek, wyciąg górny, twister 

siedzący, twister stojący). 
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53. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Estkowskiego i ul. Moniuszki  93.693,63 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto 

przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 93.693,63 zł.  

W ramach inwestycji przebudowano wjazd z prefabrykowanych płyt ażurowych wraz  

z krawężnikami drogowymi oraz wykonano tereny zielone (obsadzenia kwiatowe, nasadzenie 

krzewów żywopłotowych). 
 

54. Plac zabaw między budynkami przy ul. Aleje Konstytucji 3 Maja, Asnyka,  
Grottgera  71.996,82 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym Miasto 

przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację w wysokości 71.996,82 zł.  

W ramach inwestycji wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z montażem elementów wyposażenia 

(zestaw zabawowy, sprężynowiec, piaskownica drewniana, karuzela, huśtawka podwójna, tablica 

regulaminowa). Ponadto wykonano ogrodzenie metalowe z dwoma zamykanymi furtkami, 

zamontowano kosz na odpady. 
 

55. Utwardzenie wjazdów na podwórko przy ul. Jana Matejki nr 21  18.778,19 zł 
 

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację                 

w wysokości 18.778,19 zł. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni z kostki 

kamiennej oraz wykonano ławy pod krawężniki betonowe, nawierzchnię z kostki betonowej na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
 

56. Modernizacja systemu SAP w budynku przy ul. Złotego Smoka 6  93.000,00 zł 
 

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację                 

w wysokości 93.000,00 zł. Modernizacja systemu SAP obejmowała demontaż starego systemu 

oraz montaż nowych czujek dymowych BOSCH w lokalach mieszkalnych  

i na ciągach komunikacyjnych wraz z okablowaniem i montażem komputera 

w pomieszczaniu ochrony fizycznej. Nowy system umożliwia dokładne rozpoznanie wystąpienia 

zdarzenia pożarowego celem szybszej weryfikacji i kontaktu ochrony ze Strażą Pożarną. 
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57. Modernizacja systemu przedpłatowego instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie 

systemu przedpłatowego na instalacji wodnej w budynku  
przy ul. Myśliborskiej 23  80.000,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację                

w wysokości 80.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano demontaż starego systemu 

przedpłatowego, zamontowano liczniki energii elektrycznej 20 sztuk w ramach systemu 

przedpłatowego, demontaż zwykłych wodomierzy na zimną wodę 20 sztuk i montaż nowych 

wodomierzy przedpłatowych 20 sztuk w 20 lokalach. 
 

58. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42  344.048,72 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W okresie 

sprawozdawczym Miasto przekazało dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotację  

w wysokości 344.048,72 zł. W ramach zagospodarowania terenu wykonano nawierzchnię                             

z elementów betonowych - miejsca parkingowe, nasadzenia zieleni wraz z elementami małej 

architektury, postawiono słupy oświetleniowe, wycięto 2  drzewa.                                       
 

59. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny - zagospodarowanie terenu  
przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 257.349,00 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku.  

W roku 2020 Miasto przekazało dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w kwocie 257.349,00 zł.   

W ramach inwestycji wykonano II etap prac: 

 rozbiórka nawierzchni betonowej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej pod chodnik                  

z brukowej kostki betonowej gr.6 cm oraz drogę dojazdową z kostki brukowej gr. 8 cm 

 wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w elementy zabawowe:  zestaw 

do zjeżdżania z domkiem, huśtawkę wahadłową i piaskownicę  

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego 

 montaż stojaka na rowery, ławki oraz kosza na śmieci 

 rozbiórka schodów betonowych i wykonanie nowych schodów z kostki brukowej  

 wykonanie nowych schodów żelbetowych oraz muru oporowego wraz z wymianą 

ogrodzenia. 
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60. Modernizacja zewnętrznej galerii wejściowej budynku przy  
ul. Kwiatowej 51a i b  305.991,66 zł 

 

W roku 2020 Miasto przekazało dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 

305.991,66 zł.  Zakres rzeczowy modernizacji: przygotowanie podłoży (zabezpieczenia 

antykorozyjne prętów zbrojeniowych, uzupełnienia ubytków betonu w konstrukcji tarasów), 

wykonanie wypraw tynkarskich na powierzchniach żelbetowych konstrukcji tarasów, modernizacja 

nawierzchni tarasów (galerii wejściowych do lokali) wraz z izolacjami przeciwwodnymi oraz 

obróbkami blacharskimi, wzmocnienia konstrukcyjnych i renowacja stalowych balustrad na 

tarasach, malowanie wypraw tynkarskich, wymiana nawierzchni chodników wokół budynku. 
 

61. Nabywanie nieruchomości  2.185.056,42 zł 
 

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na: 

 zamiany nieruchomości (Miasto nabyło działki przy ul. Wyszyńskiego, ul. Zielonej,                     

ul. Bindera oraz ul. Kotsisa) 62.550,52 zł 

 nabycia nieruchomości (Miasto nabyło działki przy ul. Zielnej, lokale przy ul. Hawelańskiej, 

rata za nieruchomość przy ul. Myśliborskiej 34) 1.801.470,00 zł 

 koszty notarialne 6.301,90 zł  

 rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 35.600,00 zł 

 wypłatę odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły  

na rzecz Miasta  279.134,00 zł 

 

62. Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.  259.920,20 zł 
 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 3 Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność 

energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

Celem projektu jest wymiana źródeł ciepła w 100 lokalach mieszkalnych na terenie  

 Gorzowa Wlkp. 

W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę instalacji centralnego ogrzewania  

wraz z niezbędną instalacją gazową, montażem piecy gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą 

komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej wody w 6 lokalach mieszkalnych. 

Zakończenie realizacji projektu  III kwartał 2022r. 
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63. Mieszkać Lepiej  5.535,00 zł 
 

W  okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono  na sporządzenie analizy 

zagadnienia pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis wraz z aktualizacją testu pomocy 

publicznej dla projektu „Mieszkać lepiej”, realizowanego przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach RPO – Lubuskie 

2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów 

zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. 
 

Działalność usługowa  445.565,50 zł 

 
64. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego  445.565,50 zł 
 

W ramach zadania wykonano utwardzony plac z nawierzchni bitumicznej. Zakres robót obejmował: 

roboty ziemne, wyprofilowanie podłoża, zagęszczenie podłoża, ułożenie oporników i warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie utwardzonego pobocza, ułożenie palisady, humusowanie 

i obsianie terenów zielonych. 
Wykonano również utwardzenie alejki z betonowej kostki brukowej. Ponadto wykonano obłożenie 

słupków z płyt granitowych wraz z furtką, bramą wjazdową oraz szlabanem od ul. Żwirowej. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty 

nadzoru inwestorskiego. 
 

Administracja  6.172.543,23 zł 

 
65. Modernizacja budynków Urzędu Miasta  393.311,75 zł 
 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokumentację projektową 

instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, wymianę stolarki 

okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem części grzejników,  
wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), systemu alarmowego, utworzenie stref 

bezpieczeństwa poprzez montaż drzwi na korytarzach w budynku Urzędu  Miasta. 
 

66. Adaptacja budynku na Archiwum Zakładowe  9.594,00 zł 
 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy branży 

konstrukcyjnej pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellończyka 13.  
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67. Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z informatyką  246.304,79 zł 
 

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na rozszerzenie funkcjonalności 

programu SystemEgc, dostawę wraz z montażem i instalacją 2 szt. UPS z szynami montażowymi 

oraz kartami SNMP do UPS, montaż systemu konferencyjnego DIS umożliwiającego 

przeprowadzenie eSesji (odbiornik TXS-646 - 1 szt., mikrofon TXS-606HT - 4 szt., szafa RACK 

19U -1 szt., kamery szybkoobrotowe - 2 szt.). 
 

68. Rozbudowa Systemu Kolejkowego dla Urzędu Miasta Gorzowa  
Wielkopolskiego  29.520,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na rozbudowę systemu 

kolejkowego w Urzędzie Miasta. 
 

69. Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 

Kłodawy i Santoka - etap II  93.743,20 zł 
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020;                     

Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu                                             

i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. 

 

Głównym założeniem projektu jest przedstawianie wspólnego obszaru jako przestrzeni sprawnie 

zarządzanej, korzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą 

oraz rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym: oferującą na swoim obszarze atrakcyjne 

warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej.  

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wyposażenie Sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dla celów obsługi inwestora, w tym zakupiono: 

 rolety z napędem elektrycznym 

 sprzęt komputerowy:  projektor multimedialny, ekran elektryczny, monitor 

interaktywny, drukarka laserowa 

 meble: stół konferencyjny, mównica, komoda, krzesła 

 sprzęt AGD do obsługi spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami 

 kolumnę nagłaśniającą. 

Planowane zakończenie realizacji w IV kwartale 2021 roku. 
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70. Modernizacja nowo nabytych nieruchomości  5.400.069,49 zł 
 

W ramach zadania wykonywana jest przebudowa części wysokiej budynku  przy ul. Wełniany 

Rynek 18 na pomieszczenia biurowe dla pracowników Urzędu Miasta.   
Wykonane zostały: 
a) prace rozbiórkowe pionów kominowych i ściany szybu windowego 
b) przebudowa piwnicy w tym: prace rozbiórkowe, ściany działowe, prace malarskie, podłogi 
c) przebudowa 4, 5, 6 i 7 piętra w tym: prace rozbiórkowe, zamurowania i murowanie ścian 

działowych, prace malarskie, podłogi, częściowa stolarka okienna,  montaż dźwigu osobowego, 

roboty żelbetowe wewnątrz budynku, instalacje elektryczne, oświetleniowe, kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowe, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, stolarka drzwiowa 
d) przebudowa 3, 8 i 9 piętra w tym: prace rozbiórkowe, demontaż instalacji elektrycznej, 

telekomunikacyjnej, informatycznej, wykonanie nadproży, ściany działowe, stolarka okienna, 

zazbrojenie rozdzielnic oddziałowych oraz komputerowych, instalacje prądowe, częściowo: prace 

malarskie, podłogi, stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne, teletechniczne, oświetleniowe, 

pożarowe SAP, audio-video dla Sali konferencyjnej, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, 

centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty 

nadzoru inwestorskiego.  

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochronna p.poż.  125.844,96 zł 

 

71. Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                       

w Gorzowie Wlkp.  19.999,98 zł 
 

W 2020 roku Miasto przekazało środki w wysokości 19.999,98 zł na  Funduszu Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej  z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na zakup skokochronu. 
 

72. Modernizacja i rozbudowa systemu łączności  40.000,00 zł 
 

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej i budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na 

dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej w powiecie gorzowskim. 
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73. Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                       

w Gorzowie Wlkp.  65. 844,98 zł 
 

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu państwa. Wydatkowane 

w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na zakup skokochronu o powierzchni zeskoku co 

najmniej 40 m2 dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. 

 

Oświata i wychowanie  38.122.441,92 zł 

 

74. Modernizacja centralnego ogrzewania  190.990,36 zł 
 

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz  

z grzejnikami oraz nowymi termo zaworami w Szkole Podstawowej nr 5. 

Zakres rzeczowy: 

 nowe poziomy i piony instalacji c.o. w oparciu o rury i kształtki systemu KAN-Therm Steel 

 wymiana niesprawnych, przeciekających grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe                            

z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi 

 montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi 

 montaż na gałązkach powrotnych zaworów odcinających 

 kurki kulowe u podstawy pionów oraz zawory odpowietrzające na zakończeniu pionów. 

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane 

oraz koszty nadzoru inwestorskiego. 

 

75. Montaż wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi przy Szkole Podstawowej                     

nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a  50.700,00 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano wiatę 

rowerową z nawierzchnią z kostki betonowej wzdłuż południowo – wschodniej ściany budynku oraz 

10 stanowisk rowerowych. Rama wiaty wykonana z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych                 

i malowanych proszkowo na kolor szary. Pokrycie dachu oraz ściany osłonowe na dwóch krótkich 

bokach wiaty wykonane zostały z poliwęglanowych płyt komorowych, transparentnych. 

Fundamentowanie wiaty – na stopach betonowych, wylewanych.  
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76. Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21  21.709,50 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.  W ramach inwestycji zaplanowano 

budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i odwodnieniem oraz piłkochwytem. 

Zakres rzeczowy: 

 boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej 30 x 60 m  wraz z oświetleniem 

 ogrodzenie terenu typu piłkochwyt z dwóch równoległych stron 

 uporządkowanie terenu 

 ścieżki umożliwiające dojście do furtki wejściowej 

 nasadzenia od strony wejściowej 

 stojak na rowery, kosze na śmieci, renowacja trybun oraz zakup bramek. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na badanie geologiczne gruntów, 

opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

77. Przebudowa wejścia głównego do SP 9  119.377,56 zł 
 

W 2020 roku wykonano nowe prefabrykowane schody główne - wejściowe do budynku i do 

piwnicy, demontaż biegu górnego, demontaż poręczy metalowej, montaż nowego 

prefabrykowanego biegu górnego i poręczy, modernizację dolnego biegu schodowego, naprawę 

stopni, naprawę i wzmocnienie murka oporowego betonowego. Zadanie będzie kontynuowane      

w 2021 r., w którym przewidziano wykonanie okładzin schodowych i podestów z płytek typu gres, 

montaż balustrad schodowych oraz modernizację zadaszenia nad wejściem do szkoły. 
 

78. Przebudowa szkolnego ciągu komunikacyjnego i chodnika w SP 4  105.000,00 zł 
 

W ramach inwestycji przebudowano chodnik o pow. 380 m² od strony placu zabaw.  

Zakres rzeczowy: rozbiórka nawierzchni z trylinki, plantowanie powierzchni gruntu ręcznie, montaż 

obrzeży betonowych 30 x 8 na podbudowie z chudego betonu, montaż ław betonowych pod 

krawężniki, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podbudowie z chudego betonu. 

Ponadto przebudowano główny korytarz szkoły w tym: licowania ścian płytkami, renowacja 

posadzki korytarza oraz roboty towarzyszące. 

 

79. Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5  30.000,00 zł 
 

W ramach inwestycji przebudowano betonowy cokół ogrodzenia terenu szkoły na odcinku około 80 

m oraz wymieniono metalowe przęsła.  
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80. Budowa chodnika przy hali sportowej na terenie szkoły  20.000,00 zł 
 

W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika przy hali sportowej Zespołu Szkół Mistrzostwa 

Sportowego. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę zużytej nawierzchni z płyt chodnikowych                     

i polbruku, ułożenie krawężników na chudym betonie, ułożenie nowej nawierzchni z polbruku na 

podsypce piaskowo – cementowej.  

Zadanie zakończone. 
 

81. Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn  12.924.034,60 zł 
 

W ramach zadania wykonano: 

 budowę skrzydła szkoły podstawowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, 

(dwukondygnacyjne w części dydaktycznej, jednokondygnacyjne w miejscu salki 

gimnastycznej) 

 budowę dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy istniejącą szkołą, a projektowanym 

skrzydłem 

 przeniesienie istniejącego placu zabaw, utwardzenie i placyki zielone powiązane  

z małą architekturą o charakterze rekreacyjnym 

 urządzenie budowlane w formie: placyku gospodarczego powiązanego  

z ul. Sucharskiego 

 ciąg pieszy pełniący funkcję drogi pożarowej 

 dojścia do budynku wraz z ogrodzeniem 

 instalacje zewnętrzne, przyłącza, oświetlenie terenu 

 obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci 

 modernizację dachu segmentu D 

 wymianę istniejących  zaworów grzejnikowych prostych/kątowych na zawory grzejnikowe               

z nastawą wstępną – wyposażonych w termostatyczne głowice z blokadą nastawy oraz 

montaż zaworów odcinających – na grzejnikowych gałązkach powrotnych.  
W ramach zadania dostarczono  sprzęt komputerowy oraz wyposażenie sal dydaktycznych, 

zaplecza administracyjnego oraz szkoły w tym: ławki, tablice, gabloty, zegary, wycieraczki, kosze 

na śmieci, stoły, krzesła, szafy biurowe, żaluzje, pisaki sucho ścieralne, regały, wieszaki, stelaże 

metalowe, dozowniki do papieru, szczotki do wc, lustra, podajniki ręczników, uchwyty, zabudowa 

kuchenna, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna,  lodówka                                  

z zamrażarką, filiżanki do kawy, talerze deserowe, łyżeczki, kontenery, fotele, aparaty telefoniczne, 

szafka na zlewozmywak, szafka na środki czystości, odkurzacz, liczydło, pojemniki do segregacji, 

słupki do siatkówki, tablica do koszykówki, drabinka gimnastyczna, ławeczki gimnastyczne, 
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materac gimnastyczny, piłki, laski gimnastyczne, kolorowe kamienie, ringo, szarfy, hula hop, 

pachołek, woreczki gimnastyczne, płotek treningowy, chusta animacyjna, zestaw do badmintona, 

wózek na piłki, skakanki, siatka ochronna na okna, ławki szkolne, biblioteczka, stolik zabiegowy, 

szafa kartotekowa, szafa ubraniowa, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia, stetoskop, apteczka 

lekarska, gleukometr, torba pierwszej pomocy, ekran projekcyjny, zestawy komputerowe, 

urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, kamery komputerowe, głośniki, odtwarzacze CD, tablice 

interaktywne, sprzęt RTV. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane, koszty 

pełnienia nadzoru inwestorskiego, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz dostawy sprzętu                

i wyposażenia. 
 

82. Modernizacja budynku przy SP nr 1  59.532,00 zł 
 

Poniesione wydatki przeznaczono na zapłatę za dokumentację projektową, opracowanie Studium 

Wykonalności oraz aktualizację kosztorysu.  

W ramach zadania planuje się wykonać termomodernizację budynku głównego i łącznika wraz                    

z naprawą fundamentów, renowacją ścian, podłóg, okien, drzwi oraz modernizacją instalacji, 

modernizację  dachu nad salą gimnastyczną i zagospodarowanie terenu. 
 

83. Przebudowa schodów przy SP 7  57.361,05 zł 
 

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano istniejące schody wraz z przyległym placem                    

o nawierzchni betonowej oraz chodnikiem z płyt betonowych.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty 

nadzoru inwestorskiego. 
 

84. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkól Specjalnych nr 14  146.225,49 zł 
 

W ramach zadania wykonano budowę placu zabaw z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo oraz nawierzchnią chroniącą przed upadkiem z wysokości.  
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni pod budowę placu zabaw, 

wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia, wyposażenie terenu w urządzenia służące 

rekreacji, trawniki, ławki, kosze, tablicę informacyjną. 
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85. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4  
przy ul. Kobylogórskiej 107  127.068,15 zł 

 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano 

renowację starych urządzeń placu zabaw oraz doposażenia w nowe urządzenia (zestaw 

zabawowy z siatką, zestaw zabawowy z tubą, huśtawkę zabawową wieloosobową, bujak rekin 

usadowiony na bezpiecznej nawierzchni z piasku wraz z nawierzchnią chroniącą przed upadkiem    

z wysokości. Plac zabaw wyposażony został w piasek o uziarnieniu 0,2 – 2 mm  

i grubości warstwy 30 cm. Warstwa piasku zabezpieczona agrotkaniną ogrodniczą. Powierzchnia 

placu 175 m2. 

 

86. Zmiana źródła zasilania cieplnego  w PM2  119.529,76 zł 
 

W ramach zadania przebudowano pomieszczenie piwniczne na pomieszczenie węzła cieplnego 

wraz z budową osobnego wejścia od zewnątrz oraz  wykonano montaż instalacji  

i urządzeń węzła cieplnego. 

Roboty objęły rozbiórkę rurociągów i elementów wchodzących w skład istniejącej kotłowni, 

demontaż kotłów wraz z fundamentami, demontaż zasobników c.o., c.w.u., z.w., prace 

kanalizacyjne i elektryczne, rozbiórkę ściany działowej i umywalki, montaż rur stalowych c.o., 

studnia schładzająca w podłodze, włazy i odpływy wody z posadzki, nowe przewody kanalizacyjne.  

 

87. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6  2.036,00 zł 
 

W ramach zadania zaplanowano modernizację zabytkowego budynku Przedszkola 

Miejskiego nr 6.  

Zakres rzeczowy: 

 wykonanie drenażu z robotami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni 

 izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych 

 modernizacja elewacji wraz z wzmocnieniem ścian budynku 

 odtworzenie i wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego oraz na wykonanie kopii dokumentacji projektowej.  
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88. Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby  
Technikum ZS12  587.889,51 zł 

 
W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń budynku wraz z zabezpieczeniem 

przeciwpożarowym. Zakres rzeczowy: 

 modernizacja dachu 

 podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych 

 stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych 

 powiększenie holu na poziomie parteru poprzez usunięcie ściany działowej pomiędzy 

istniejącym holem a szatnią 

 usunięcie ściany działowej w celu uzyskania przestrzeni dla toalet dostosowanych do liczby 

uczniów oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 wykonanie dodatkowej sali dydaktycznej z ciągu komunikacji pierwszego piętra poprzez 

wykonanie stropu nad klatką schodową 

 wykonanie węzła sanitarnego dostosowanego do planowanej liczby uczniów. 
Kontynuacja zadania 2021 rok. 

 

89. Zmiana źródła zasilania cieplnego w Zespole Szkół Ekonomicznych      176.200,27 zł 
 

W ramach inwestycji przebudowano pomieszczenia na węzeł cieplny.  

Zakres rzeczowy: 

 demontaż dotychczasowej technologii kotłowni gazowej 

 doprowadzenie zimnej wody do kompaktowego węzła cieplnego  

 cyrkulacja c.w.  

 izolacja termiczna rur c.w. i cyrkulacji c.w 

 instalacja zasilania / powrotu do rozdzielaczy instalacyjnych c.o.  

 montaż armatury odcinającej, osprzętu pomiarowego na rozdzielaczach instalacyjnych c.o. 
 

90. Adaptacja pomieszczeń ZS12 na potrzeby ZSOdzieżowych  47.225,00 zł 
 

W ramach inwestycji poniesiono środki na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Zadanie nie będzie kontynuowane. 
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91. Modernizacja wentylacji w hali sportowej przy ZSTiO etap I (projekt)  22.180,00 zł 
 

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową modernizacji wentylacji                  

w hali sportowej budynku oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.  
 

92. Utworzenie pomieszczenia strzelnicy szkolnej w hali sportowej przy Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby uczniów klas mundurowych,                

etap I – dokumentacja projektowa  9.000,00 zł 
 

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację 

projektową zmiany sposobu użytkowania części budynku hali sportowej z przeznaczeniem na 

strzelnicę szkolną oraz sporządzono regulamin strzelnicy.  
 

93. Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko                 

-niemieckiego pogranicza  540.015,32 zł 
 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  

Współpracy  Interreg VA Brandenburgia – Polska. 

W ramach zadania powstał jednokondygnacyjny budynek wolnostojący przykryty dachem płaskim. 

Z uwagi na przeznaczenie obiekt został podzielony na strefę konferencyjną  oraz administracyjno       

– socjalną z zapleczem sanitarnym. Na strefę konferencyjną składa się  sala główna przewidziana 

na 150 osób oraz przylegający do niej magazyn. Strefę administracyjno – socjalną tworzą 

pomieszczenia biurowe i socjalne, zespół pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania 

posiłków, zespół sanitariatów damskich i męskich, w tym pomieszczenie dla osób 

niepełnosprawnych oraz hol wejściowy z wydzieloną szatnią.  

 

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w tym: 

 montaż instalacji elektrycznych (oświetlenie zewnętrzne, monitoring) 

 montaż instalacji sanitarnych (kanalizacja deszczowa) 

 montaż ścian przesuwnych 

 wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, cieplnego i elektrycznego 

 wykonanie nawierzchni utwardzonych 

 wykonanie ogrodzenia centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów. 
Ponadto wyposażono budynek w krzesła i szafy. 

W okresie sprawozdawczym obiekt przekazano do użytkowania Zespołowi Szkół 

Gastronomicznych. 
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94. Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby reformy oświaty  550.000,00 zł 
 

Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w celu uzyskania dodatkowych 

pomieszczeń dla 6 dodatkowych oddziałów klas pierwszych. W ramach inwestycji 

przebudowany został budynek gospodarczy na sale lekcyjne i pomieszczenia towarzyszące. 

Powstała sala lekcyjna o powierzchni 31,82 m2 z pomieszczenia gospodarczego oraz garażu.  
W miejscu otworu drzwiowego i garażowego wykonano okna doświetlające. Powstał nowy układ 

sanitariatów i szatni. Połączono dwie sale i utworzono salę lekcyjną o powierzchni  

37,91 m². Wykonano roboty instalacyjne elektryczne, oświetleniowe, sanitarne, wentylacyjne 

nawiewno – wywiewne, teletechniczne, głośnikowe, systemu alarmowego, instalację LAN/WIFI                   

i ochrony przeciwporażeniowej. Wykonano modernizację pokrycia dachu i wymianę stropu 

podwieszonego w budynku auli. 
Zadanie zrealizowane.   
 

95. Centrum Edukacji Zawodowej  19.899.663,17 zł 
 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9 Infrastruktura społeczna, 

Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp. 

 

Zakres rzeczowy: 

−  roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów 

poszpitalnych przy ul. Warszawskiej w zakresie przebudowy budynków A-C (zrealizowano 

w ok. 16,22%)- oraz skrzydła D, (zrealizowano w 0 %) 

− zagospodarowanie terenu – zrealizowano w ok. 46,26% 

− wyposażenie budynku w zabudowę meblową oraz inne elementy wyposażenia 

wewnętrznego  

− zakup i montaż wyposażenia dydaktycznego i warsztatowego związanego  

z praktyczną nauką zawodu – zakup środków trwałych m.in.: elektronarzędzia, 

oprzyrządowanie, narzędzia drobne, komputery, maszyny, maszyny lekkie, urządzenia, 

fantomy, meble warsztatowe, transport wewnętrzny, urządzenia dźwigowe. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki : 

 w zakresie budynku warsztatów na:  

- główne roboty konstrukcyjne 

- montaż połaci dachowej 
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- montaż instalacji wewnętrznych 

- montaż elewacji klinkierowych 

- częściowy montaż stolarki aluminiowej  

- częściowy montaż izolacji 

 w zakresie budynku administracyjno – dydaktycznego na: 

- prace izolacyjne ścian fundamentowych (iniekcje) w segmentach A i C 

- prace renowacyjne elewacji w segmentach A i C 

- modernizację dachu w segmentach C i A2 

- prace wzmocnienia i wymiany elementów więźby dachowej, 

- zamurowanie otworów drzwiowych 

- prace przygotowawcze do wzmocnień stropów. 

 
Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2021r. 

 
96. Montaż windy przy Zespole Szkół nr 14  103.639,66 zł 
 

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON. W ramach inwestycji dobudowano windę do budynku 

głównego szkoły. Zadanie obejmowało budowę windy zewnętrznej platformowej w oparciu                          

o gotowe, kompletne urządzenie dźwigowe wraz z szybem  

o konstrukcji stalowej. Winda obsługuje kondygnacje: piwnica, parter, I piętro  oraz jest 

przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Platforma windy o wymiarach 1100 x 1500 

mm zapewnia transport pionowy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z osobą 

towarzyszącą. Liczba dzieci oraz rodziców poruszających się na wózkach lub posiadających inne 

schorzenia utrudniające poruszanie wynosi 26 osób.  

 

97. Program termomodernizacyjny placówek oświatowych – etap II  3.099,60 zł 
 

W ramach wydatkowanych środków opracowano koncepcję rozwiązania technicznego 

odseparowania części podłączonych do kanalizacji sanitarnej doświetli okien piwnicznych na 

terenie ZSO nr 16, Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1, PM nr 21 oraz podłączenia ich do 

kanalizacji deszczowej. 
 

98. Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej 1.845,00 zł 
 

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono funkcję kierownika 

budowy. Obiekty zostały przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wobec 

powyższego odstąpiono od dalszej realizacji zadania. 
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99. Termomodernizacja obiektów szkolnych w ramach programu  
norweskiego - EOG  59.286,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie audytów 

energetycznych Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy 

ul. Czereśniowej, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr  9 

oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej. Zadanie planowane do dofinansowania ze 

środków zewnętrznych.  
 

100. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   
w Gorzowie Wlkp. -  III etap  1.932.148,73 zł 

 

Zadanie  dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 

Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.  
Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne niżej wymienionych obiektów: 
• Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych –roboty budowlane-100 % 
• Szkoła Podstawowa nr 1– aktualizacja dokumentów projektowych -100% 
• II Liceum Ogólnokształcące  – roboty budowlane – 60% 
• Szkoła Podstawowa nr 12 – roboty budowlane – 60% 
• Przedszkole miejskie nr 16 – aktualizacja dokumentów projektowych – 100% 
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności, audyt 

energetyczny, dokumentacje projektową, roboty budowlane oraz wynagrodzenie za pełnienie 

nadzorów inwestorskich, ornitologicznych i chiropterologicznych. 
Planowane zakończenie zadania – 2021 rok. 
 

101. Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby MDK 118.688,00 zł 
 
W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową. Zadanie nie będzie 

kontynuowane.  
 
102. Przebudowa łazienki w internacie  97.997,19 zł 
 
W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę łazienki w internacie Zespołu Szkół 

Budowlanych i Samochodowych. Wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjne, c.o. i c.w.u., 

elektryczne i oświetleniowe, izolacje na posadzce i ścianach, płytki na ścianach i posadzce,  

armaturę sanitarną oraz zamontowano nowe kabiny. Zadanie zakończone. 
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Zdrowie, opieka społeczna i rodzina   4.346.608,97 zł  

 
103. Zakup karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego                        

w Gorzowie Wlkp. 500.000,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym Miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł                       

z przeznaczeniem na zakup  karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

  

104. Zakup sprzętu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. do walki z COVID - 19  2.500.000,00 zł 
 

W okresie sprawozdawczym Miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości 2.500.000,00 zł                    

z przeznaczeniem na zakup aparatu angiograficznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
 

105. Modernizacja budynków DPS nr 1 wraz z infrastrukturą  161.936,73 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na modernizację hydroforni wraz 

z wymianą kabla zasilającego do  pomieszczenia hydroforni, instalację elektryczną w piwnicach 

budynku DPS nr 1, modernizację bramy wjazdowej oraz doprowadzenie przyłącza 

światłowodowego. 

   
106. Prace osuszające budynek DPS nr 2  100.786,89 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie hydroizolacji 

mineralnej pionowej na ścianie frontowej i szczytowej budynku głównego DPS nr 2 oraz koszty 

związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. 

   
107. Prace adaptacyjno – modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy  

ul. Armii Polskiej 38  114.881,25 zł 
 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na prace adaptacyjno-

modernizacyjne pomieszczeń ŚDS przy ulicy Armii Polskiej 38. W ramach inwestycji wykonano 

niezbędne prace budowlane min. wyprowadzenie instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian do stanu 

umożliwiającego montaż dźwigu osobowego w związku z likwidacją barier  architektonicznych. 

Ponadto   opłacono  usługę  badania  przed  wydaniem  pierwszej 
decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego. 
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108. „MALUCH”+ 2020- Moduł I  298.827,24 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji 

kosztorysowej, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru oraz na adaptację pomieszczeń w Żłobku 

Miejskim nr 2 (toaleta dla personelu, część korytarza, pralnia i kantorek) na salę dla dzieci do lat 3. 

Zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe w zakresie ścianki z cegieł, płytek betonowych, izolacji 

przeciwwilgociowych z papy, rynien z blachy, murów ogniowych, okapów; wykonanie izolacji 

cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropapowych spadkowych; pokrycie dachu papą 

termozgrzewalną dwuwarstwową; montaż rynien dachowych z blachy tytanowo cynkowej. 

   
109. Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 2 wraz z infrastrukturą  229.563,80 zł 
 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na projekt budowlany i wykonanie 

dokumentacji kosztorysowej, renowację murków oporowych oraz przebudowę schodów 

wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w związku z likwidacją barier 

architektonicznych.  

  
110. Przebudowa okapu w kuchni głównej w Żłobku Miejskim nr 2  12.719,65 zł 
 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki  przeznaczono na przebudowę okapu  

w kuchni głównej w celu zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu W ramach inwestycji zakupiono 

wentylator, okap, artykuły do montażu okapu, artykuły gazowe oraz dokonano przełożenia              

i montażu urządzeń gazowych wraz ze sprawdzeniem szczelności.  

Zadanie zakończone.  

 
111. Zakup pralnicy  12.915,00 zł 
 
W roku 2020 wydatkowane środki przeznaczono na zakup pralnicowirówki dla Żłobka               

Miejskiego nr 1. 

  
112. Przebudowa muru oporowego wraz z wykonaniem i montażem ogrodzenia Żłobka 

Miejskiego nr 3  149.824,82 zł 
 

W ramach zadania przebudowano mur oporowy oraz wykonano montaż ogrodzenia  na odcinku 

ok. 74 mb od ul. Słonecznej.  
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Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty 

nadzorów. 
 

113. Modernizacja łazienki w grupie II w budynku Żłobka Miejskiego nr 3  68.865,08 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na modernizację łazienki w grupie 

II Żłobka Miejskiego nr 3. Zakres rzeczowy: rozebranie powierzchni ścian i podłogi pokrytej 

płytkami, demontaż toalet i zlewozmywaków, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej                              

i elektrycznej, całościowe położenie na podłogi i ściany płytek, montaż nowej armatury, kabin, 

osłon grzejnikowych oraz drzwi wejściowych do łazienki.  
 
114. Modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego  

wraz z infrastrukturą 186.448,51 zł 
 
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie drogi pożarowej 

wraz z placem manewrowym, bramy wjazdowej oraz instalacji urządzenia sygnalizacyjno                          

-odcinającego dopływ gazu do kotłowni budynku Pogotowia Opiekuńczego. Ponadto wykonana 

została ekspertyza techniczno-budowlana budynku celem przeprowadzenia termomodernizacji 

budowlanej.   

   
115. Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora  9.840,00 zł 

 
Zdanie  dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  

Oś 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne 
Projekt przewiduje utworzenie placówek międzypokoleniowych dla dzieci i seniorów 

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych by zwiększyć dostępność wysokiej jakości usług 

społecznych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Inwestycja  obejmuje dostosowanie 

pomieszczenia w budynku przy ul. Puszkina 1, do potrzeb : „Klubu Integracji Międzypokoleniowej” 

oraz „Klubu Wsparcia Dziecka” w których, będzie realizowany bogaty program zajęć edukacyjnych, 

kulturalnych i sportowo-rehabilitacyjnych służący integracji międzypokoleniowej.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 

prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego dla 

działalności Klubu Integracji Międzypokoleniowej oraz Klubu Wsparcia Dziecka. 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  31.991.305,14 zł 

 
116. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Rejewskiego /  

Zygalskiego  93.480,00 zł 
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Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty związane  

z wymianą bezwykopową ok. 152 mb uszkodzonego kolektora kanalizacji deszczowej dn 200                   

w ul. Rejewskiego/Zygalskiego. Zakres prac obejmował również  włączenie istniejących przyłączy 

kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni  oraz wykonanie inspekcji telewizyjnej kolektora 

po zakończeniu robót. 
 
117. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta  

Gorzowa Wlkp. - Etap I  22.536.830,03 zł 
 
Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                       

2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 

żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 

Zakres rzeczowy: 

a) roboty budowlane w ramach Kontraktu I Zlewnia ul. Żwirowa „Budowa zbiornika 

retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów  

R1,R2,R3,R4,R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego i ul. Owocowej”                         

-  zrealizowano prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych                 

z przyłączami wpustów deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej 

w ul. Owocowej i Komeńskiego, wykonano przewiert sterowany z rur dn 500 oraz 

zamontowano separator substancji ropopochodnych przed wylotem wód deszczowych do 

rowu melioracyjnego, w ramach prac melioracyjnych przebudowano rów główny wraz                      

z rowami bocznymi, zbiornik retencyjny ZR2 i wybudowano zbiornik retencyjny ZR-1. 

Realizacja robót budowlanych została zakończona. 

b) w ramach Kontraktu II Zlewnia ul. Żwirowa „Budowa systemu kanalizacji deszczowej                     

w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” zawarto umowę z wykonawcą w formule 

zaprojektuj i wybuduj, obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w oparciu,                    

o którą wykonawca zrealizuje roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej                   

w ul. Żwirowej, Bazaltowej Owocowej, Kiemliczów oraz Świerkowej wraz z wylotami do 

zbiorników retencyjnych oraz wykonaniem nawierzchni dróg. 

c) roboty budowlane w ramach Kontraktu III-etap 2 Zlewnia ul. Słowiańskiej „Budowa 

kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej” – zrealizowano prace polegające na budowie sieci 

kanalizacji deszczowej wykonanej z rurociągów żelbetowych oraz PVC wraz z budową 

studni oraz wpustów ulicznych. W ramach prac odtworzeniowych zaszła konieczność 

wykonania robót zamiennych polegających na wykonaniu nowych krawężników oraz 

nawierzchni na miejscach postojowych przy Cmentarzu Komunalnym z płyt typu Eko-Ażur. 
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W ramach zamówień podobnych wykonano roboty drogowe na drugiej części ul. Żwirowej 

w Gorzowie Wlkp. polegające na wymianie krawężników oraz warstwy ścieralnej jezdni na 

całej długości przebudowanego odcinka. Realizacja robót budowlanych została 

zakończona. 

d) roboty budowlane w ramach Kontraktu IV Zlewnia ul. Słowiańskiej  „Rozbudowa, 

przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania wód 

opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki” –wykonano renowację 

kolektora jajowego metodą bezwykopową oraz studni w ul. Roosevelta, wykonano fragment 

kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami ulicznymi w ul. Kosynierów Gdyńskich 

celem  likwidacji występowania lokalnych podtopień w okolicy skrzyżowania ul. Roosvelta                  

i Kosynierów Gdyńskich. W ramach kontraktu wykonano również budowę układu 

odpływowego w rejonie ul. Ks. Andrzejewskiego wraz z nowym wylotem do rzeki Kłodawki 

oraz układ podczyszczania wód opadowych. W ramach budowy układu odpływowego 

wybudowano nowy kolektor DN1200 przy zastosowaniu przewiertu sterowanego pod ulicą. 

Po wykonaniu nowego kolektora z wylotem do rzeki Kłodawki odtworzono istniejącą 

ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż stadionu Warty. Roboty budowlane zostały zakończone. 

e) roboty budowlane w ramach Kontraktu V – zlewnia ul. Szmaragdowej – „Rozbudowa oraz 

przebudowa, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch zbiorników 

retencyjnych oraz szaletu publicznego, układu podczyszczania, gromadzenia wód 

opadowych w celu ich wykorzystania do celów komunalnych”  - posadowiono układ trzech 

zbiorników retencyjnych z elementów żelbetowych prefabrykowanych przy ul. Działkowców, 

wybudowano zbiornik w drodze gruntowej przy ul. Szarych Szeregów, wykonana została 

przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Dekerta, Srebrnej, 

Prądzyńskiego i Ogińskiego, a także szalet publiczny oraz punkt poboru wody szarej. 

Wykonana została również droga dojazdowa z ul. Szarych Szeregów, plac manewrowy 

przy ul. Działkowców oraz nasadzenia zastępcze. Roboty budowlane zostały zakończone. 

f) roboty budowlane w ramach Kontraktu VI - zlewnia ul. Szmaragdowa „Modernizacja 

zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego, układu 

podczyszczania i gromadzenia wód opadowych” – zmodernizowano zbiornik retencyjny 

zlokalizowany przy ul. Szmaragdowej, wykonano drogę dojazdową oraz plac manewrowy, 

zamontowano układ podczyszczania oraz gromadzenia wód opadowych z funkcją poboru 

wód na cele komunalne. Teren wokół zbiornika zyskał nowe ogrodzenie. Roboty 

budowlane zostały zakończone. 

g) roboty budowlane w ramach Kontraktu VII – zlewnia ul. Szmaragdowej – „Renowacja 

(metodą bez wykopową) grawitacyjnej kanalizacji deszczowej” -poddano renowacji metodą 
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CIPP kanalizację deszczową na odcinku 673,14m. W ramach zamówienia została również 

zamontowana studnia DN1200. Roboty budowlane zostały zakończone. 

h) w ramach Kontraktu VIII -  zlewnia ul. Olimpijskiej – „Zagospodarowanie wód opadowych                

w zlewni ul. Olimpijskiej” – w dniu 19.12.2020r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na 

wybór Wykonawcy robót budowlanych. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje 

dokumentację, uzyska decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót 

budowlanych oraz przeprowadzi prace budowlane. 

i) w ramach Kontraktu  IX -  zlewnia ul. Olimpijskiej – „Renowacja metodą bezwykopową 

kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej” - w ramach zamówienia wykonana 

zostanie renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową. Łączna długość 

renowacji wyniesie 459m. W ramach robót budowalnych Wykonawca wymieni 20szt. studni 

kanalizacyjnych wraz z dennicami oraz włazami.  

W grudniu 2020 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający 

zakres Projektu o zadania: 

j) Kontrakt X – zlewnia ul. Olimpijskiej - w ramach zadania realizowane będą roboty 

budowlane związane z renowacją odcinka kanalizacji deszczowej w Alejach 11-go 

listopada. Czas realizacji: rok 2021 

k) Kontrakt XI – „Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż w ramach budowy CEZIB przy  

ul. Warszawskiej – w ramach zadania realizowane są roboty budowlane polegające na 

budowie 16 podziemnych, żelbetowych zbiorników wraz z przyłączami do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej. Czas realizacji: 2019-2022. 

l) Kontrakt XII - Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami w ramach rozbudowy DK 22 

– w ramach zadania zrealizowano roboty związane z  budową kanalizacji deszczowej                     

i zbiornika retencyjnego w ul. Łukasińskiego, planowana jest realizacja kanalizacji 

deszczowej w ul. Zawackiej i ul. Walczaka. Czas realizacji: 2018-2021. 

 

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, 

nadzór autorski, opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę technologii renowacyjnej dla 

Kontraktu IX, kserokopie dokumentacji, wynagrodzenie zespołu powołanego do realizacji projektu 

oraz na wykonanie przyłącza elektrycznego. 

 

118. Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla 

bezdomnych zwierząt  174.212,22 zł 
 
W ramach inwestycji wykonano modernizację boksów od nr 11 do nr 25 w schronisku przy                   

ul. Fabrycznej 97  w zakresie nadbudowy dachu stromego nad istniejącymi boksami dla psów. 

Zakres rzeczowy: 
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 demontaż istniejących rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich 

 demontaż warstw poszycia dachu z blachy 

 demontaż paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej pomiędzy boksami, demontaż furtek 

wejściowych oraz podkonstrukcji stalowej dachu 

 demontaż elementów konstrukcji dachu – kształtowników stalowych 

 skucie odspojonych powłok ze ścian i podmurówek, rozbiórkę podmurówki uszkodzonej 

przez penetrującą zieleń 

 przemurowanie i uzupełnienie odspojonych fragmentów ścian i podmurówek 

 montaż konstrukcji drewnianej (słupy i konstrukcja dachu) 

 montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i warstw poszycia dachu z blachy. 

       
119. Rozbudowa oświetlenia o dł. ok 240m ul. Kostrzyńska –  

odcinek do posesji 24a  18.966,60 zł  
 
W ramach inwestycji wykonano 4 słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi przyłączonymi 

do istniejącego oświetlenia. 
 
120. Budowa oświetlenia ul. Grabowa (posesje 10,11,13)  29.397,00 zł 
 
W ramach zadania wykonano 6 słupów z oprawami oświetleniowymi przyłączonymi do istniejącego 

oświetlenia. 
 
121. Rozbudowa oświetlenia ul. Witnicka do posesji 21  7.982,70 zł  
 
W ramach zadania wykonano 1 słup z oprawą oświetleniową przyłączonym do istniejącego 

oświetlenia. 
 
122. Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina   16.134,65 zł  
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji zaplanowano 

postawienie 27 słupów oświetleniowych wraz z osobnym zasilaniem. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej.  
 
123. Budowa oświetlenia przy odcinku ul. Dolnej  82.236,32 zł 
 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował  

wykonanie 12 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi z osobnym zasilaniem. 
 
124. Budowa oświetlenia ścieżki łączącej ul. Ikara z ul. Sportową  33.302,59 zł 
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Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował  

wykonanie 4 słupów oświetleniowych na ścieżce z osobnym zasilaniem. 

125. Budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży   65.256,99 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie inwestycji wykonano tor 

owalny o powierzchni około 140 m²,  nawierzchni z kruszywa łamanego z dodatkiem bentonitu, 

chodnik z kostki betonowej o powierzchni 95,40 m² oraz ławki i oświetlenie parkowe. 

Wydatkowane w 2020r. środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty 

budowlane oraz nadzór autorski. 

 

126. Budowa urządzeń do treningu przy ul. Słowiańskiej  79.996,20 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 2020 roku zamontowano zestaw do 

treningu ogólnorozwojowego i biegów przeszkodowych przy ul. Słowiańskiej. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski.  

 

127. Budowa trasy siedmiu wzgórz  35.500,00 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zaplanowano 

stworzenie traktu spacerowego zaczynającego swój bieg od ul. Bazaltowej przez teren byłych 

poligonów, istniejącym chodnikiem wzdłuż ul. Słowiańskiej, przez polanę w parku, ul. Żwirową,                     

ul Błotną i w kierunku powrotnym na ul. Bazaltową. Ciąg pieszy na byłych poligonach będzie 

wykonany z nawierzchni mineralnej. Zadanie obejmuje również montaż małej architektury  

i urządzeń placu zabaw w 3 lokalizacjach (ul. Bazaltowa, ul. Cegielskiego, polana cyrkowa  

w parku Słowiańskim) takich jak karuzele, huśtawki, bujaki na sprężynie, piaskownice, altana, ławki 

parkowe, ławki dla karmiącej matki.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Realizacja robót 2021 r.  

 

128. Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego  75.299,99 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku.  

W ramach inwestycji ustawiono urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury: 

 huśtawka poczwórna 

 zestaw zabawowy typu forteca 
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 bujak – 2 szt. 

 karuzela tarczowa 

 górka ziemna 

 kosze na odpady – 1 szt. 

 ławki – 2 szt. 

 tablica z regulaminem – 1 szt. 

 ogrodzenie. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. 

 

129. Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu siłowni  
na terenie miasta  331.827,20 zł 

 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku.  

W ramach inwestycji wybudowano 8 siłowni plenerowych zlokalizowanych przy ul. Bazaltowej,  

ul. Dowbora – Muśnickiego, ul. Al. Konstytucji 3-go Maja, ul. Dąbroszyńskiej, w parku Słowiańskim,  

parku Kopernika, parku 750-lecia oraz przy ul. Fabrycznej składających się  

z następujących urządzeń: 

 3 trenażery  tricepsów ze  zmiennym  obciążeniem 

 3 trenażery z  wiosłowaniem w pozycji siedzącej  ze zmiennym obciążeniem 

 3 trenażery mięśni naramiennych  klatki piersiowej ze zmiennym obciążeniem 

 3 trenażery mięśni nóg i barków ze zmiennym obciążeniem 

 2 trenażery mięśni klatki piersiowej i barków dla niepełnosprawnych ze  zmiennym 

obciążeniem 

 elementy małej architektury - 9 koszy na odpady,6 ławek oraz 3 tablice z regulaminem. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowane oraz koszty 

nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.  

  

130. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz                              

z zagospodarowaniem terenu 464.247,07 zł 
 

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – kontynuacja z 2019 roku. W ramach 

inwestycji wykonano nowe schody, utwardzoną ścieżkę asfaltową od ul. Na Skarpie do                             

ul. Wróblewskiego oraz przebudowę chodników na części ul. Na Skarpie, umocniono skarpę 

wzdłuż ul. Na Skarpie,  
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Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie                          

zamiennej dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. 

 

131. Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej  
w ul. Kostrzyńskiej  1.466.060,29 zł 

 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach 

inwestycji wykonano: 

 roboty związane z przebudową wodociągu DN400 na odcinku od odpowietrznika  

do zasuwy w pkt. Tr1 

 2 x kolektor kanalizacji tłocznej na DN800 na odcinku od włączenia tymczasowego  

w km 0+310 do pkt. KS3 i KS4. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane.  

 

132. Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303  
oraz Okólnej   329.996,48 zł 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach inwestycji wykonano modernizację istniejących 7 ciągów 

schodów terenowych oraz  ciągu pieszego przy ul. Dywizjonów 303 oraz Okólnej, wykonano 

balustradę wzdłuż chodnika oraz przebudowę oporowego murku betonowego. 
Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty nadzoru inwestorskiego. 
 

133. Budowa schodów ul. Dywizjonu 303  68.618,72 zł 
 
W okresie sprawozdawczym z uwagi na zły stan techniczny wykonano rozbiórkę istniejących 

schodów oraz wybudowano nowe schody z kostki brukowej.  

Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowalne oraz nadzór inwestorski. 

 

134. Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej  104.999,99 zł 

W ramach zadania wybudowano plac zabaw składający się z 11 urządzeń zabawowych, 

ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej. Dodatkowo wykonano pielęgnację drzew istniejących, które 

wejdą w przestrzeń placu zabaw oraz usypanie górki zabaw. 

W ramach inwestycji wybudowano urządzenia zabawowe: 

 huśtawka ważka 

 huśtawka wagowa 
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 tablica do rysowania 

 potrójna huśtawka  

 karuzela tarczowa 

 bujak motorek 

 zjeżdżalnia 

 zestaw domek zabawowy 

 sprężyna tuba  

 dwie ławki parkowe 

 śmietnik 

 ogrodzenie placu i bezpieczna nawierzchnia z piasku.  

Zadanie zakończone i oddane do użytku. 

135. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej  40.000,00 zł 
 

W ramach inwestycji rozbudowano plac zabaw przy ul. Fabrycznej o następujące elementy:  

 zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 

 huśtawka ważka sprężynowa. 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na roboty budowlane oraz koszty 

nadzoru inwestorskiego. 
Zadanie zakończone i oddane do użytku. 

  

136. Budowa ogrodzeń terenów placów zabaw  38.457,00 zł 

 

W ramach zadania zakupiono 88 sztuk przęseł ogrodzenia panelowego. Przeprowadzono prace 

związane ze wzniesieniem paneli na czterech miejskich placach zabaw przy ul. Walczaka, 

Wawrzyniaka, Dąbroszyńskiej i Bohaterów Westerplatte. 
Konieczność ustawienia ogrodzenia na miejskich placach zabaw wynikała z wytycznych 

przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) 

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 16 czerwca 2020 r. 
 

137. Modernizacja placu zabaw w parku Kopernika  125.219,60 zł 
 

W ramach zadania rozbudowano istniejący plac zabaw o dodatkowe 6 elementów: huśtawkę 

bocianie gniazdo, karuzelę, karuzelę typu spodek, kiwak koniczynka, piaskownica dla osób 

niepełnosprawnych oraz domek zabaw.  
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Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw oraz 

nadzór inwestorski. 
 

138. Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry    163.502,85 zł 
 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie 

Katedry. 

W okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni Starego Rynku wokół 

Prezbiterium. Zgodnie z zaleceniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

opracowano dokumentację zamienną przebudowy Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie 

Katedry, która obejmuje: 

 modyfikację wysokościową nawierzchni przy murach Prezbiterium w celu odsłonięcia 

części cokołu i zapewniania prawidłowego odwodnienia murów Katedry 

 przebudowę obszaru utwardzenia placu z odtworzeniem istniejącego wzoru nawierzchni 

Starego Rynku z wykorzystaniem materiału pochodzącego z rozbiórki 

 wykonanie elementów odwodnienia w postaci dwóch wpustów wraz z podłączeniem ich od 

istniejącego systemu kanalizacji deszczowej 

 wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz  

z wykonaniem raportu. 

Dodatkowo opracowano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni tzw. „kocich łbów” 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry, która obejmuje: 

 przebudowę utwardzenia nawierzchni Starego Rynku 

 przebudowę odcinka ul. Obotryckiej w zakresie obramowania jezdni 

 wykonanie elementów zieleni poprzez nasadzenia drzew 

 wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci. 

139. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych 

terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie  3.857.738,44 zł 
 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Oś priorytetowa II  Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.  
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym  środki przeznaczono na roboty budowlane w parku 

Kopernika, nadzór inwestorski oraz na wypłatę wynagrodzeń członków zespołu prowadzącego 

projekt. 
W zakresie prac budowlanych w parku Kopernika przebudowano istniejącą ścieżkę o nawierzchni 

bitumicznej; wybudowano nowe ścieżki o nawierzchni mineralnej; zamontowano ławki i kosze na 
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śmieci; na drzewach rozwieszono budki lęgowe dla ptaków, owadów i wiewiórek; wykonano nowe 

nasadzenia z drzew, krzewów i bylin; przeprowadzono rekultywację trawników. 
 

140. Bezgraniczny Trójdźwięk - natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy  

      i Gorzowie  1.495.266,74 zł 
 

Zadanie realizowane w partnerstwie z niemieckim miastem Trebnitz oraz miastem Witnica                          

w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu przygranicznego dla jego mieszkańców                     

i gości, a w wyniku powyższego także wzrost liczby gości z samego regionu jak i z zewnątrz, 

którzy będą korzystać z transgranicznie powiązanej oferty skupionej wokół dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. 

 

W 2020r. poniesiono wydatki na: 

 modernizację alejek parkowych 

  modernizację kładki pieszej przy amfiteatrze 

  wykonanie nowego oświetlenia 

  montaż elementów małej architektury (w tym placu zabaw oraz siłowni) 

  ustawienie toalety publicznej 

  przebudowę punktów widokowych 

Planowane zakończenie inwestycji  IV kwartał 2021r. 

 

141. Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika  
w Gorzowie Wlkp.  36.150,00 zł 

 

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura, 

Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu 

projekty realizowane poza formułą ZIT. 

Zakres zadania : 

 - Park Wiosny Ludów : 

 przebudowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni asfaltowej i mineralnej 

 budowa placu zabaw 

 budowa toalety 

 budowa nowej różanki oraz systemu  jej nawadniania  
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 odmulenie stawu 

- Park Kopernika: 

 przebudowa istniejących ciągów pieszych na ciągi piesze o  nawierzchni mineralnej 

  montaż ławek i koszy 

 nasadzenia ozdobnych roślin 

 

W 2020r. poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej. 

Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2021r. 

 

142. Przebudowa fontanny w parku Kopernika - modernizacja pompy  79.989,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano: 

 analizę układu pompowego fontanny 

 naprawę uszkodzonej posadzki w niecce fontanny 

 montaż nowej pompy 

 dostosowanie układu pompowego do nowej pompy. 
Wydatkowane środki przeznaczono na roboty budowlane.  

 
143. Zabezpieczenie skarp na Placu Nieznanego Żołnierza  140.636,47 zł 
 
W roku 2020 zabezpieczono skarpy wokół 29 drzew rosnących  

w obrębie placu. Zabezpieczenie zostało wykonane w formie obrzeży z kostki kamiennej 

nawiązującej do materiałów użytych podczas przebudowy placu. Ponadto w obrębie brył 

korzeniowych drzew uzupełniono grunt żyzną ziemią i wyściółkowano jego powierzchnię korą. 

Kultura, sport 11.680.849,94 zł 

 

144. Modernizacja kina – etap 5  44.000,00 zł 
 
W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację w wysokości 44.000,00 zł                                        

z przeznaczeniem na modernizację Kina 60 Krzeseł. Środki przeznaczone zostały na 

sfinansowanie prac w kabinie projekcyjnej (modernizacja ściany projekcyjnej wraz z pracami 

wykończeniowymi oraz elektryką, położenie wykładziny podłogowej), stół pod przewijarkę 

projektora analogowego. 
 

145. Modernizacja w związku z prowadzeniem działalności  
filmowej – etap 4  30.000,00 zł 
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W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację dla Miejskiego Ośrodka Sztuki                                 

w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Sali kinowej, w tym m.in. na  ekran                  

z konstrukcją i maskowaniem, nagłośnienie wraz z robotami elektrycznymi, zasłony ekranowe.  

 

146. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sztuki  
w Gorzowie Wlkp.  50.000,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację w wysokości 50.000,00 zł  

z przeznaczeniem na: 
 demontaż istniejących okien i parapetów 
 montaż nowych okien i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
 obróbkę wykończeniową. 

 

147. Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz 

dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej  282.287,00 zł 
 
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na opracowanie Studium 

Wykonalności. Obiekt przy ul. Wełniany Rynek 18 jest projektowany pod potrzeby Miejskiego 

Centrum Kultury. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowa 

przebudowy budynku MCK wraz z dociepleniem i elewacją budynku wysokiego, przebudową                   

ul. Wełniany Rynek na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej oraz zagospodarowaniem 

terenu obejmującego obszar między ulicami Wełniany Rynek – Chrobrego – Sikorskiego i obszar 

między ul. Chrobrego – Jagiełły – Hawelańską a budynkiem MCK. Ponadto wydatkowane środki 

przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz na wycinkę drzew. 

 

148. Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury  
w Gorzowie Wielkopolskim  25.215,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji instalacji dla Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie 

Wlkp. W ramach zadania przeprowadzono inwentaryzację, wykonano projekty dla branży  

elektrycznej, teletechnicznej i teleinformatycznej oraz sygnalizacji pożaru, specyfikację techniczną, 

przedmiary oraz  kosztorysy dla poszczególnych branż.  

 

149. Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej  7.819.864,69 zł 
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Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska, edycja 2020. Roboty 

obejmują budowę budynku hali sportu. Hala będzie posiadała boiska sportowe wraz z widownią. 

Parter budynku tworzyć będą pomieszczenia pomocnicze tj.: magazyny sprzętu sportowego, 

sanitariaty, szatnie, natryski, pomieszczenia socjalne dla pracowników. W sąsiedztwie hali 

wybudowany zostanie zespół toalet przeznaczonych dla widzów.  W przestrzeni holu znajdzie się 

bufet/ kawiarnia z obsługą cateringową. Piętro będzie podzielone na kilka mniejszych sal 

sportowych z przeznaczeniem na siłownię, spinning, aerobik i salę wielofunkcyjną wraz                                   

z zespołem sanitariatów i pomieszczeniami socjalnymi. Piętro będzie połączone łącznikiem                           

z budynkiem dydaktyczno – administracyjnym. Wybudowano stan surowy  fundamenty, ściany, 

stropy, dach, ściany działowe, zamontowano pokrycie dachowe, zakończono roboty tynkarskie, 

wykonano wylewki pod warstwy posadzkowe, instalację wentylacyjną w hali sportowej i instalację 

odwodnienia dachu, zakończono montaż elewacji z dyli szklanych, montaż stolarki aluminiowej, 

wykonano izolację termiczną fundamentów z zasypką, obróbki blacharskie attyk, instalację 

elektryczną i teletechniczną. Obecnie trwają prace instalacyjne, sanitarne na parterze i 1 piętrze. 
 

150. Zakup udziałów CSR Słowianka  459.500,00 zł 
 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na dokapitalizowanie Centrum 

Sportowo- Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o. o., w wyniku którego zakupiono 919 udziałów. 
 

151. Zakup udziałów – Budowa hali sportowo – widowiskowej w Gorzowie Wlkp.  
     wraz z zagospodarowaniem terenu  1.361.000,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na zakup 2.722 udziałów  
w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym „Słowianka” sp. z o. o. 
 

152. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR  416.693,31 zł 
 

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotację w wysokości 416.693,31 zł dla Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. W ramach przekazanych środków zakupiono 20 szt. parkomatów do Strefy 

Płatnego Parkowania celem wymiany starych parkomatów w centrum miasta, zakupiono kamery 

termowizyjne celem monitoringu temperatur osób wchodzących do Przystani Sportów Wodnych 

oraz hali przy ul. Słowiańskiej 1, przeprowadzono modernizację dachu Przystani Sportów 

Wodnych przy ul. Fabrycznej i dachu Hali Sportowej przy ul. Słowiańskiej 1. 
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153. Modernizacja zaplecza sportowego stadionu piłkarskiego  
przy ul. Myśliborskiej  195.741,92 zł 

 

W 2020 roku Miasto przekazało dotację w wysokości 195.741,92 zł dla Ośrodka Sportu  

i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, wymianę 

ogrodzenia panelowego wokół Stadionu Piłkarskiego, modernizację toalet oraz renowację parkingu 

przy Stadionie. 

 
154. Zakup bandy  139.918,71 zł 
 
W 2020 roku Miasto przekazało dotację w wysokości 139.918,71 zł dla Ośrodka Sportu    

i Rekreacji, w tym m.in. na homologację band na Stadionie Żużlowym. 
 
155. Dotacja na zadania inwestycyjne w zakresie sportu  134.000,00 zł 
 
W 2020 roku Miasto przekazało dotacje w wysokości 134.000,00 zł dla niżej wymienionych 

stowarzyszeń: 

 Klub Sportowy „Admira” - wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych instalacji 

elektrycznej;   modernizacja oświetlenia budynku i wokół budynku z zastosowaniem lamp LED; 

przebudowa wejścia do klubu; przebudowa c.w. - wymieniono zbiornik do grzania wody użytkowej 

wraz z wszelkimi przyłączami.   

 Uczniowski Klub Sportowy Chemik - budowa ogrodzenia hali łukowej składającej się 

z boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarnego (podniesienie bezpieczeństwa obiektu Football 

Park Gorzów Wielkopolski). 

 Harcerski Klub Żeglarski „PANTA RHEI” - zakup kadłuba łodzi ratunkowej wraz z 

wyposażeniem w celu zabezpieczenia ratunkowego podczas uprawiania sportów żeglarskich                  

w szczególności przez dzieci i młodzież.  

 
156. Budowa strefy rekreacji na Piaskach - skwer przy ul. K. Wielkiego   9.840,00 zł 
 
W ramach inwestycji zaplanowano montaż urządzeń rekreacyjnych: 

 zestaw sprawnościowy typu street workout – 1 szt. 

 zestaw linowy - 2 szt. 

 elementy małej architektury ( ławka parkowa – 3 szt. kosz na śmieci – 3 szt.) 

 nasadzenia. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej. 
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157. Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny  
przy ul. Krasińskiego 712.789,31 zł 

 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                

w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”.  

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego  

w celu powstania obiektu – III kategorii wg klasyfikacji IAAF.  

Zakres rzeczowy: 

 budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą  

 budowa urządzeń lekkoatletycznych rozgrzewkowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

 przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej (instalacje wodno                           

-kanalizacyjne, deszczowe, energetyczne wraz z oświetleniem) 

 budowa fundamentów pod maszty oświetleniowe wraz z posadowieniem masztów 

oświetleniowych 

 przebudowa istniejących trybun 

 budowa boiska do piłki nożnej wraz z instalacją zraszania.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji 

projektowej, zakup sprzętu lekkoatletycznego, roboty budowlane oraz koszty przyłączenia do sieci. 
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

I Dochody majątkowe razem   70 764 669,93  346 389,47  70 418 280,46  

1 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) 
nazwa projektu: System zrównoważonego transportu miejskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

600,60004 16 627 018,68  0,00  16 627 018,68  

2 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) 
nazwa projektu:  Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z 
niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 

600,60004 61 963,67  0,00  61 963,67  

3 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu 
niskoemisyjnego 

600,60004 3 003 260,26  0,00  3 003 260,26  

4 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w 
Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 

600,60015 6 930 116,54  0,00  6 930 116,54  

5 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 600,60015 13 587 634,63  0,00  13 587 634,63  
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

6 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp. 
ETAP  II 

600,60095 1 635 357,06  0,00  1 635 357,06  

7 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2010 (EFRR) 
nazwa projektu: Szlak stolic EV2/R1 

600,60095 1 683 172,41  0,00  1 683 172,41  

8 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Mieszkać lepiej 700,70095 11 369,26  1 337,56  10 031,70  

9 
Program Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia - Polska 2014-
2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży 
gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 

801,80115 766 200,64  0,00  766 200,64  

10 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap 

801,80195 2 300 481,71  0,00  2 300 481,71  

11 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej  
przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.  

852,85203 224 603,80  0,00  224 603,80  
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

12 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP)  
nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 2.0 853,85395 166 795,34  17 557,41  149 237,93  

13 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)                                                                                                               
nazwa projektu: Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora 

855,85510 240 000,00  25 263,16  214 736,84  

14 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I 

900,90001 11 843 029,39  0,00  11 843 029,39  

15 
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I 900,90095 779 545,17  0,00  779 545,17  

16 

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
Gorzowa Wlkp.  poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie 
terenów przestrzeni publicznej 

900,90095 140 461,94  954,00  139 507,94  

17 

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu 
pieszo – rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych 
podwórek 

900,90095 2 560 857,47  301 277,34  2 259 580,13  
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

18 
Program Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia - Polska 2014-
2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Bezgraniczny trójdźwięk - natura, kultura i edukacja 
w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 

900,90095 1 690 780,51  0,00  1 690 780,51  

19 
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w 
Gorzowie Wlkp. 

900,90095 2 625 391,50  0,00  2 625 391,50  

20 
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 
renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., 
Kostrzynie nad Odrą i Dębnie 

900,90095 3 886 629,95  0,00  3 886 629,95  

II Dochody bieżące razem   10 567 953,86  719 408,39  9 848 545,47  

1 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa 
Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II 

750,75075 2 021,36  2 021,36  0,00  

2 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (FS, BP) 
nazwa projektu: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze 
środków POPT 2014-2020 

750,75095 362 103,73  54 315,45  307 788,28  
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

3 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim 801,80101 99 876,00  0,00  99 876,00  

4 
Program  Erazmus+  (FRSE) 
nazwa projektu: Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, 
wydajne umysły             

801,80101 105 612,21  0,00  105 612,21  

5 Program  Erazmus+  (FRSE) 
nazwa projektu: Nigdy się nie poddawaj                 801,80110 17 621,13  0,00  17 621,13  

6 Program  Erazmus+  (FRSE) 
nazwa projektu: Z książki na ekran        801,80110 18 589,47  0,00  18 589,47  

7 Program  Erazmus+  (FRSE) 
nazwa projektu: Mobilni na europejskim rynku pracy  

801,80115 112 107,43  0,00  112 107,43  

8 
Program Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia - Polska 2014 -
2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Transgraniczna edukacja na rzecz branży 
gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 

801,80115 114 667,69  0,00  114 667,69  
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

9 
Program Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia - Polska 2014-
2020 (EFRR)                                                                                                   
nazwa projektu: Budujemy bez granic 

801,80117 1 249,31  0,00  1 249,31  

10 
Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska (EFRR)  
nazwa projektu: Transgraniczny model dualnego kształcenia 
zawodowego "VIVA 4.0" 

801,80195 75 803,81  0,00  75 803,81  

11 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS)  
nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim 801,80195 100 000,00  15 720,00  84 280,00  

12 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (EFRR)  
nazwa projektu: Zdalna szkoła + 801,80195 162 195,00  0,00  162 195,00  

13 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)  
nazwa projektu: EGIDA- DPS 1 

852,85295 336 047,24  28 197,74  307 849,50  

14 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)  
nazwa projektu: EGIDA- DPS 2 852,85295 98 738,65  8 283,33  90 455,32  

 



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 267 – 

Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS)  
nazwa projektu: Społeczne remedium 852,85295 1 200 751,14  188 757,78  1 011 993,36  

16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS)  
nazwa projektu: COVID.19.04.28 

852,85295 132 975,37  21 049,99  111 925,38  

17 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)  
nazwa projektu: Plan na jutro 853,85395 275 141,14  0,00  275 141,14  

18 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS, BP)  
nazwa projektu: Zawodowcy w Gorzowie 2.0 853,85395 3 959 147,55  233 363,83  3 725 783,72  

19 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)  
nazwa projektu: Panaceum na pokolenie Z 

853,85395 201 083,32  21 166,66  179 916,66  

20 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)  
nazwa projektu: Qulinarne przedszkolaki 853,85395 425 003,86  0,00  425 003,86  
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Dochody wykonane w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu                        
Unii Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. DOCHODY   2020 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Dochody 
wykonane w 2020 
roku na realizację 

projektu 

w tym 

środki z budżetu 
krajowego 

środki z UE  

      (5+6)     

1 2 3 4 5 6 

21 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS)  
nazwa projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19 

855,85504 483 886,00  76 066,88  407 819,12  

22 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 (EFS)                                                                            
nazwa projektu: Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora 

855,85510 669 421,08  70 465,37  598 955,71  

  Razem   81 332 623,79  1 065 797,86  80 266 825,93  
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Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii 
Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. WYDATKI w 2020 roku 
Klasyfikacja 

(dział, 
rozdział) 

Wydatki poniesione w 
2020 roku na 

realizację projektu 

w tym: 
  

środki z budżetu krajowego środki z UE i inne 

w tym: w tym: 
budżet miasta- 
wkład własny 

budżet państwa otrzymane podlegające 
refundacji 

      (5+6+7+8)         
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Wspólna promocja 
gospodarcza Gorzowa 
Wielkopolskiego, Bogdańca, 
Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II 

750,75075 70 998,76  709,99  0,00  0,00  70 288,77 

2 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 
2014-2020 (FS, BP) 
nazwa projektu: Wsparcie działania 
podmiotu realizującego ZIT ze 
środków POPT 2014-2020 

750,75095 474 833,81  142 450,35  49 857,37  282 526,09  0,00 

3 
Program    Erazmus+      (FRSE)  
nazwa projektu: Pozwólcie mi 
rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić 

801,80101 34 257,87  0,00  0,00  34 257,87  0,00 

4 
Program    Erazmus+      (FRSE)  
nazwa projektu: GIANTS 801,80101 19 930,25  0,00  0,00  19 930,25  0,00 

5 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
2014-2020 (EFRR) 
nazwa projektu: Zdalna szkoła w 
Gorzowie Wielkopolskim 

801,80101 99 876,00  0,00  0,00  99 876,00  0,00 

6 
Program    Erazmus+      (FRSE)  
nazwa projektu: Europejskie 
kompetencje szansą na sukces III                                

801,80115 22 418,44  0,00  0,00  22 418,44  0,00 
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Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii 
Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. WYDATKI w 2020 roku 
Klasyfikacja 

(dział, 
rozdział) 

Wydatki poniesione w 
2020 roku na 

realizację projektu 

w tym: 
  

środki z budżetu krajowego środki z UE i inne 

w tym: w tym: 
budżet miasta- 
wkład własny 

budżet państwa otrzymane podlegające 
refundacji 

      (5+6+7+8)         
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Program    Erazmus+      (FRSE)  
nazwa projektu:Mobilni na europejskim 
rynku pracy              

801,80115 106 852,00  0,00  0,00  106 852,00  0,00 

8 
Program    Erazmus+      (FRSE)  
nazwa projektu:Mobilni na europejskim 
rynku pracy 2                  

801,80115 34 830,79  0,00  0,00  34 830,79  0,00 

9 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (FRSE)   
nazwa projektu: Europejskie hotele 
kuźnią talentów menadżerskich 

801,80115 68 069,16  0,00  0,00  68 069,16  0,00 

10 

Program Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia - Polska (EFRR) 
nazwa projektu: Transgraniczna 
edukacja na rzecz branży 
gastronomicznej i spożywczej polsko - 
niemieckiego pogranicza 

801,80115 89 354,16  13 403,20  0,00  0,00  75 950,96 

11 
Program Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia - Polska (EFRR) 
nazwa projektu: Budujemy bez granic 

801,80117 219 795,39  32 969,34  0,00  0,00  186 826,05  

12 
Program    Erazmus+      (FRSE)  
nazwa projektu: Rozpoznaj siebie w 
Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja             

801,80120 17 514,11  0,00  0,00  17 514,11  0,00 
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Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii 
Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. WYDATKI w 2020 roku 
Klasyfikacja 

(dział, 
rozdział) 

Wydatki poniesione w 
2020 roku na 

realizację projektu 

w tym: 
  

środki z budżetu krajowego środki z UE i inne 

w tym: w tym: 

budżet miasta- 
wkład własny 

budżet państwa otrzymane podlegające 
refundacji 

      (5+6+7+8)         

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 

Program Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia - Polska (EFRR) 
nazwa projektu: Transgraniczny model 
dualnego kształcenia zawodowego 
"VIVA 4.0" 

801,80195 382 480,44  57 372,12  0,00  0,00  325 108,32 

14 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (EFS) 
nazwa projektu: Szkoła ćwiczeń w 
Gorzowie Wielkopolskim 

801,80195 4 395,58  0,00  690,98  3 704,60  0,00 

15 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
2014-2020 (EFRR)nazwa projektu: 
Zdalna szkoła + 

801,80195 162 195,00  0,00  0,00  162 195,00  0,00 

16 
Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: EGIDA - DPS 1 

852,85295 336 047,24  0,00  28 197,74  307 849,50  0,00 

17 
Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: EGIDA - DPS 2 

852,85295 98 738,65  0,00  8 283,33  90 455,32  0,00 

18 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (EFS) 
nazwa projektu: Społeczne remedium 

852,85295 1 200 751,14  0,00  188 757,78  1 011 993,36  0,00 
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Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii 
Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. WYDATKI w 2020 roku 
Klasyfikacja 

(dział, 
rozdział) 

Wydatki poniesione w 
2020 roku na 

realizację projektu 

w tym: 
  

środki z budżetu krajowego środki z UE i inne 

w tym: w tym: 

budżet miasta- 
wkład własny 

budżet państwa otrzymane podlegające 
refundacji 

      (5+6+7+8)         
1 2 3 4 5 6 7 8 

19 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (EFS) 
nazwa projektu: COVID.19.04.28 

852,85295 132 975,37  0,00  21 049,99  111 925,38  0,00 

20 
Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: Plan na jutro 

853,85395 266 696,31  49 308,00  0,00  217 388,31  0,00 

21 

Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: Panaceum na 
pokolenie Z 

853,85395 191 954,18  0,00  20 205,68  171 748,50  0,00 

22 
Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: On-linowa edukacja 

853,85395 335 607,30  0,00  0,00  335 607,30  0,00 

23 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS, 
BP)  
nazwa projektu: Zawodowcy w 
Gorzowie 2.0 

853,85395 4 056 356,92  307 445,51  217 629,03  3 531 282,38  0,00 

24 

Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: Qulinarne 
przedszkolaki 

853,85395 425 003,86  0,00  0,00  425 003,86  0,00 
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Wydatki poniesione w 2020 roku na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii 
Europejskiej i inne 

(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) 
 

Lp. WYDATKI w 2020 roku 
Klasyfikacja 

(dział, 
rozdział) 

Wydatki poniesione w 
2020 roku na 

realizację projektu 

w tym: 
  

środki z budżetu krajowego środki z UE i inne 

w tym: w tym: 

budżet miasta- 
wkład własny 

budżet państwa otrzymane podlegające 
refundacji 

      (5+6+7+8)         

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (EFS) 
nazwa projektu: Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w 
okresie epidemii COVID-19 

855,85504 483 886,00  0,00  76 066,88  407 819,12  0,00 

26 

Regionalny Program Operacyjny - 
Lubuskie 2020 (EFS) 
nazwa projektu: Pokoleniowy most - 
czyli od juniora do seniora 

855,85510 428 898,57  0,00  45 147,23  383 751,34  0,00 

  Wydatki bieżące razem   9 764 717,30  603 658,49  655 886,01  7 846 998,68  658 174,12  

27 

zwrot dotacji  wraz z odsetkami (Wsparcie 
działania podmiotu realizującego ZIT ze 
środków POPT 2014-2020 wydatek z 
2019 uznany za niekwalifikowany) 

758,75814 4 023,99   603,60  3 420,39   

28 
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej 
wysokości wraz z odsetkami (Przez 
aktywność do zmiany) 

853,85395 11 755,08      
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Wydatki bieżące poniesione w 2020r. na realizację projektów unijnych      9.764.717,30 zł 

Na realizację wydatków bieżących w 2020r. zaplanowano środki w wysokości 17.843.416,00 zł.   

W okresie sprawozdawczym w ramach projektów unijnych poniesiono wydatki bieżące                             

w wysokości 9.764.717,30zł, co stanowi  54,72% planu. 

Wydatkowane środki poniesiono na następujące projekty: 

 

1.  „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 

Kłodawy i Santoka – etap II” 70.998,76 zł 

Projekt w 99% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020; Oś priorytetowa  

1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.4 „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora 

MŚP”; Poddziałanie 1.4.2 „Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. 

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, 

Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa Wlkp. jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie 

usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą, z rozwiniętą infrastrukturą 

społeczną, a tym samym oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania 

działalności gospodarczej. Wspólna promocja gospodarcza ma na celu inicjowanie i wspomaganie 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami już aktywnymi gospodarczo w MOF GW – zarówno w celu 

rozwoju oferty dla dotychczasowego kręgu odbiorców, jak i wytworzeniu oraz prezentacji szerszej 

oferty poprzez wspólne działania w latach 2017 - 2021.  

W ramach projektu w 2020r. sfinansowano : 

- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych ( m. in. książka, pocztówki, kalendarze, albumy 

fotograficzne, foldery informacyjne) 

- zakup systemu do obsługi e-mail marketingu 

- zakup drona 

- tłumaczenie folderu promocyjnego miasta Gorzowa z języka polskiego na język niemiecki  

i angielski 

- wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem. 

 

2.   „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT”  474.833,81 zł 

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Funduszu Spójności (59,50%)  

oraz z budżetu państwa (10,50%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  

2014-2020.  

Projekt realizowany  w latach 2020-2022.  

W  2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na : 

-  wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem 

- badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta   
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- zakup materiałów biurowych i poczęstunku do obsługi spotkań z beneficjentami. 

 

3. „Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić”              34.257,87 zł 

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie 

Wlkp. w latach 2018-2021 w ramach Programu Erasmus +. Projekt  finansowany w 100% ze 

środków  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.  

Celem projektu jest  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z pracą z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z autyzmem i ADHD, w oparciu o prowadzone 

działania ekologiczne, bazujące na założeniu i prowadzeniu ogrodu na terenie szkół partnerskich 

uczestniczących w projekcie. 

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na: 

- wizytę partnerską w szkole CEPI BLAS INFANTE w Maladze w Hiszpanii (8 uczniów  

i 6 nauczycieli) 

- zajęcia warsztatowe pn. „Żywa lekcja przyrody” w ośrodku Las Contradoras  w Hiszpanii 

- zajęcia warsztatowe z zielarstwa,w tym zakup narzędzi i sprzętu do prowadzenia ogrodu 

- zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, projektora 

- zakup nagród dla uczestników Grywalizacji Ekologicznej 

- zakup artykułów biurowych. 

 

4. „GIANTS” 19.930,25 zł  

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w latach 2019-2021 w ramach 

Programu Erasmus +. Projekt  finansowany w 100% ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie nowoczesnych metod. 

W ramach projektu w 2020 roku  sfinansowano udział  4 uczniów i 3 nauczycieli                                      

w międzynarodowym spotkaniu  w Finlandii. 

 

5. „Zdalna szkoła w Gorzowie Wielkopolskim”                                                         99.876,00 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 - 2020.  

W okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki  na zakup sprzętu komputerowego.  

Sprzęt dydaktyczny został przekazany gorzowskim szkołom podstawowym w celu ich użyczenia 

uczniom do nauki  zdalnej  w sytuacji pandemii. 
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6. „Europejskie kompetencje szansą na sukces III”                                               22.418,44 zł  

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w latach 2019-2021 w ramach 

Programu Erasmus +. Projekt  finansowany w 100% ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych doświadczeń i kierunkowych umiejętności 

zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej.  

W okresie sprawozdawczym sfinansowano: 

- zakup flagi kraju partnerskiego 

- zakup maseczek ochronnych  

- zakup usług telekomunikacyjnych 

- wynagrodzenia dla zespołu projektowego. 

 

7. „Mobilni na europejskim rynku pracy”                                                                  106.852,00 zł 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w latach 2018-2020 w ramach Programu 

Erasmus +. Projekt  finansowany w 100% ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                          

– Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów  doświadczenia zawodowego w firmach 

zagranicznych oraz wzrost kompetencji językowych poprzez organizację staży dla uczniów                    

w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach. 

W  2020r. poniesiono wydatki na: 

- organizację praktyk dla polskich uczniów w Bolonii we Włoszech 

- zakup materiałów promocyjnych 

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. 

 

8. „Mobilni na europejskim rynku pracy 2”                                                                 34.830,79 zł 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych w latach 2019 – 2021 w ramach Programu 

Erasmus +. Projekt  finansowany w 100% ze środków  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                     

– Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów  doświadczenia zawodowego w firmach 

zagranicznych oraz wzrost kompetencji językowych poprzez organizację staży dla uczniów                     

w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach. 

W 2020r. poniesiono wydatki na: 

- zakup biletów lotniczych dla 24 uczniów i 1 nauczyciela 

- szkolenia językowe i pedagogiczne. 
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9. „Europejskie  hotele kuźnią talentów menadżerskich”             68.069,16 zł 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 12/ Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp. w latach 2018                   

-2021. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji POWER.  

Celem projektu jest organizacja na Malcie i Cyprze praktyk zawodowych,  

dla 30 uczniów Technikum nr 8 (przy ZS nr 12), zakończonych otrzymaniem przez uczestników 

certyfikatów potwierdzających nabycie przez nich kompetencji i umiejętności. 

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na: 

- organizację praktyk zawodowych dla 10 uczniów na Cyprze wraz z kosztami pobytu 1 opiekuna 

- zajęcia z języka angielskiego 

- wynagrodzenia dla zespołu zarządzającego projektem. 

 

10. „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko                         

– niemieckiego pogranicza”                                                                                89.354,16 zł 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych  przy dofinansowaniu 85%  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Współpracy  Interreg VA 

Brandenburgia – Polska. Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej                                 

i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie. 

W 2020r. wydatkowane środki przeznaczono na: 

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu 

- zakup usług związanych z promocją projektu, w tym tłumaczenia 

- zakup usług i wyposażenia 

- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu. 

 

11. „Budujemy bez granic”                                                                               219.795,39 zł 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przy dofinansowaniu 85%  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Współpracy  Interreg VA 

Brandenburgia – Polska. Liderem projektu jest Miasto Gorzów Wlkp.  

a partnerami: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 

Berlina i Brandenburgii Berufsförderungswerk e.V. 

Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia 

zawodowego branży budowlanej na rzecz uczenia się przez całe życie  w Gorzowie Wlkp. 

i Frankfurcie nad Odrą. Utworzenie współpracy edukacyjnej opiera się na wspólnych, 

wszechstronnych i zintegrowanych działaniach, które podporządkowane są wzmocnieniu poczucia 

wartości mieszkańców, ich przedsiębiorstw i łatwiejszego nawiązywania kontaktów sąsiedzkich.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: 

- kurs e-learningowy z języka angielskiego i niemieckiego 
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- warsztaty z kompetencji miękkich w zakresie  pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów                    

i konfliktów 

-  wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu. 

 

12. „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja”                             17.514,11 zł 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w  latach 2019 – 2021  

w ramach Programu Erasmus +. Projekt  finansowany w 100% ze środków  Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy o kulturze krajów europejskich, zwiększenie świadomości 

kulturowej, rozwój umiejętności społecznych i językowych oraz podnoszenie akceptacji dla 

odmienności kulturowej. 

W  2020r. poniesiono wydatki na: 

- organizację wycieczki do Poznania oraz  warsztaty w Rogalowym Muzeum 

- warsztaty kulinarne , plastyczne, filmowe, rękodzieła 

- gry integracyjne 

- zakup materiałów promocyjnych i biurowych. 

 

13. „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”          382.480,44 zł 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół 

Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego przy współfinansowaniu  

w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Liderem projektu jest Qualifizierungs 

Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhüttenstadt a partnerami: Miasto Gorzów Wlkp.  

i Lubuski Klaster Metalowy. 

 Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”  

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na: 

- wynagrodzenia  i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu 

- usługę tłumaczenia 

- zakup pomocy naukowych, w tym 16 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz                          

2 drukarek 3D 

- organizację praktyk zawodowych w gorzowskich firmach dla 96 uczniów kształcących się    

w zawodach mechanicznych, budowlanych i samochodowych 

- organizację kursu e-learningowego. 
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14. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”                                                        4.395,58 zł 

Projekt realizowany przy udziale Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły podstawowej nr 15, Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 16 oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   - działania 2.1  Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt 

jest współfinansowany w 84,28% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz                        

w 15,72% z Budżetu Państwa. Celem głównym projektu jest wymiana doświadczeń, dzielenie się 

wiedzą, doskonalenie umiejętności nauczycieli, którzy będą mogli weryfikować teorie 

pedagogiczne w praktyce i tworzyć własny bank metod pracy. 

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu.  

 

15. „Zdalna szkoła +”                                                                                                  162.195,00 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 - 2020.  

W okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki  na zakup  sprzętu komputerowego.  

Sprzęt dydaktyczny został przekazany gorzowskim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym  

w celu ich użyczenia uczniom  w trakcie prowadzonej  nauki  zdalnej  spowodowanej sytuacją 

pandemii w kraju. 

 

16. „EGIDA – DPS 1”                                                                                                   336.047,24 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie  2020, działania 7.5 Usługi społeczne. 

W ramach przyznanego grantu wsparciem zostało objętych 172 pracowników oraz                                

211 podopiecznych.  

W 2020 roku sfinansowano: 

- zakup środków ochrony osobistej (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, fartuchy 

foliowe, zarękawki foliowe)  

- wyposażenie izolatek w łózka i szafki przyłóżkowe 

- zakup sprzętu medycznego do izolatek m.in. ssaki elektryczne, koncentratory  

- zakup  sprzętu do zapobiegania zakażeniom COVID-19 tj.: 

- lampy UVC jezdne oraz mocowane na stałe, które pozwoliły na dezynfekcję pomieszczeń 

mieszkalnych oraz wspólnego użytkowania (hole, świetlice, stołówki),  

- ozonatory i zamgławiacz służące do odkażania samochodów służbowych, pomieszczeń 

rehabilitacji, administracji, dyżurek pielęgniarskich, pralni i kuchni,  

- zestawy sprzątające (wózki) służące do utrzymania wymaganego stanu higieniczno                        

-sanitarnego w sposób bezdotykowy – bezpieczny dla personelu.  
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- podajniki na: płyny dezynfekujące, mydło dezynfekujące, ręczniki jednorazowe                              

i rękawiczki,  

- pojemniki jednorazowe na posiłki oraz sztućce jednorazowe 

- dodatki do wynagrodzeń dla 172 pracowników.  

 

17. „EGIDA – DPS 2”                                                                                                      98.738,65 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie  2020, działania 7.5 Usługi społeczne. 

W ramach przyznanego grantu wsparciem zostało objętych 54 pracowników oraz                                

88 podopiecznych.  

W okresie sprawozdawczym sfinansowano: 

- zakup środków ochrony osobistej m.in. rękawice nitrylowe, ubrania ochronne, maty 

dezynfekujące, ręczniki jednorazowe, pościele jednorazowe 

- zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz szafek przyłóżkowych  

- zakup preparatów odżywczych zwiększających odporność podopiecznych 

- zakup sprzętu do zapobiegania zakażeniom COVID-19 tj.: 

 - zestaw sanitarny- inhalator 

- koncentrator tlenu 

- zamgławiacz i generator ozonu do odkażania, 

-  wózek do leków, wózek kelnerski, kosze na odpady 

-  dozowniki do płynów do dezynfekcji oraz do ręczniki papierowe 

- wózek do transportu pod prysznic, bezdotykowy skaner temperatury 

- dodatki do wynagrodzeń dla 29 pracowników.  

 

 18. „Społeczne remedium”                                                                                    1.200.751,14 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Projekt realizowany przez DPS nr 1 i DPS nr 2. 

W ramach przyznanego grantu w 2020 roku sfinansowano: 

- zakup środków ochrony osobistej dla 119 pracowników  DPS nr 1oraz 54 pracowników DPS nr 2 

(m.in. rękawice jednorazowe, maseczki chirurgiczne 3-warstwowe, maseczki FFP2 i KN95, 

fartuchy, kombinezony i komplety flizelinowe, fartuchy foliowe, kombinezony typu TYVEK, gogle                   

i przyłbice ochronne, czepki jednorazowe)  

- zakup pościeli jednorazowej  

- dodatki do wynagrodzeń dla 119 pracowników DPS nr 1 i 52 pracowników DPS nr 2 
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- testy genetyczne PCR na obecność wirusa Sars-coV2 dla 124 pracowników DPS nr 1 i 54 

pracowników DPS nr 2 

- utworzenie bazy noclegowej w DPS nr 1 dla pracowników świadczących  pracę bezpośrednio 

przy mieszkańcach zakażonych koronawirusem . 

 

19. „COVID.19.04.28”                                                                                                 132.975,37 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działania 5.2  działania 

projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do 

niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

Projekt realizowany przez DPS nr 1, który w ramach grantu sfinansował: 

- dodatki  do wynagrodzeń dla personelu medycznego(pielęgniarki), który nie świadczył pracy                      

w innym podmiocie 

- zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek, które świadczyły  pracę w innym podmiocie . 

Wsparciem zostało objętych 18 pracowników. 

 

20. „Plan na jutro”                                                                                          266.696,31 zł 

Projekt realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie  

 ze Stowarzyszeniem Człowiek w potrzebie Wolontariat Gorzowski  w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego  Lubuskie – 2020, działania 7.1 Programy aktywnej  integracji   

realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany w 85 %  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Celem głównym projektu jest zwiększenie 

zdolności do zatrudnienia 50 osób poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji 

społeczno – zawodowej. 

W 2020r. sfinansowano: 

- warsztaty umiejętności poszukiwania pracy 

- warsztaty rozwijające umiejętności z zakresu prac ogólno-remontowych 

- indywidualne doradztwo zawodowe 

- zadania w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym osób z niepełnosprawnością 

intelektualną lub psychiczną 

- wynagrodzenia osób  zaangażowanych w realizację projektu. 

 

21. „Panaceum na pokolenie Z”                                                                              191.954,18 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa                         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie  2020  poddziałania  8.2.2 

Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty 
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edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT 

Gorzów Wielkopolski. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 60 nauczycieli w pracy  

z uczniami w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

poprzez eksperymentowanie i doświadczanie świata wykorzystując najnowsze metody pracy. 

Środki w 2020r. przeznaczono na : 

- doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w pomoce dydaktyczne 

- wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z robotyki i programowania 

- organizację warsztatów dla nauczycieli z zakresu: pomocy interaktywnych, metod desing 

thinking, myślenia wizualnego w edukacji, wykorzystania kart matematycznych 

- organizację warsztatów dla uczniów celem wzmocnienia kompetencji przyrodniczych                               

i społecznych. 

 

22. „On-linowa edukacja”                                                                                            335.607,30 zł 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Lubuskie  2020  poddziałania  8.1.1 Wyrównywanie dysproporcji  

w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski. 

Głównym celem projektu jest wyposażenie gorzowskich szkół kształcenia ogólnego w sprzęt 

niezbędny do nauki zdalnej. 

W okresie sprawozdawczym otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup: 

- 74 komputerów wraz z oprogramowaniem 

- 2 wizualizerów 

- 30 tabletów 

- 15 monitorów interaktywnych. 

23. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”                                                                          4.056.356,92 zł 

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez gorzowskie szkoły zawodowe oraz Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego, Akademią im. Jakuba z Paradyża, Konsorcjum: Zachodnia Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profi Biznes Group Sylwia Karina 

Majewska. Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek 

oświatowych kształcenia zawodowego.  

W 2020 roku przekazano środki finansowe w kwocie 1.069.846,90 zł partnerom projektu:  
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 Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Profi Biznes Group na realizację 

następujących zadań: 1) Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,                      

w ramach którego zatrudniono opiekuna współpracującego z otoczeniem społeczno                                 

– gospodarczym, opracowano specjalistyczne moduły dla 40 zawodów oraz programy nauczania; 

2) Rozwój sieci doradztwa zawodowego, w ramach którego wypłacono wynagrodzenie specjalisty 

odpowiedzialnego za aktualizację platformy w zasoby merytoryczne, wynagrodzenie serwisanta 

serwera e-systemu oraz poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem badań IPD; 3) 

Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, w ramach którego zrealizowano 

warsztaty: Barber styling; Qulinaria; Produkcja wyrobów piekarsko – cukierniczych; Filmowanie, 

animacja i montaż; 4) Zdobywanie kwalifikacji zawodowych, w ramach którego zrealizowano 

kursy: Spawanie metodą 135 blach i rur ze stali, Obsługa suwnic, Obsługa wózków jezdniowych 

podnośnikowych z obsługą butli  LPG, Uprawnienia do 1 kV, Barman, Florysta; 5) Realizacja 

staży i praktyk u pracodawców i przedsiębiorców, w ramach którego pokryto koszty 

wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk, koszty uczestnictwa uczniów w stażach i praktykach 

oraz koszty  stypendium dla uczniów; 6) Start – up – przygotowanie do samozatrudnienia,                    

w ramach którego zrealizowano w formie blended – learningu szkolenia: computer grafic, three 

dimentional graphic, biuro rachunkowe, agencja reklamowa, pracownia projektowania maszyn.   

 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na realizowanie zadania Koła naukowe                     

– przygotowanie do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy, w ramach którego 

Akademia przeprowadziła szkolenia dla uczniów gorzowskich szkół.  

 Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na realizację zadań: Podnoszenie                        

i doskonalenie kompetencji zawodowych, w ramach którego zakupiono główki treningowe; 

Doposażenie szkół zawodowych w komputery (przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19),                 

w ramach którego zakupiono laptopy, kamerę internetową oraz program do doboru fryzur.   

  

Ponadto wydatkowane środki w wysokości 2.986.510,02 zł przeznaczono na: 

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów 

zawodowych oraz osób  zaangażowanych do realizacji projektu; 

 - wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów – 78 osób 

 - zakup materiałów i wyposażenia do gorzowskich szkół zawodowych, w tym przenośny zestaw 

nagłośnieniowy, 229 komputerów i 330 laptopów w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii 

COVID – 19, materiały biurowe i poglądowe na potrzeby „Gali Zawodowców”, wyposażono 

pracownie: „Pająki-budowanie sieci”, „Programowanie robotów”, „Konwersja napędu tradycyjnego 

na elektryczny”, „Inteligentne instalacje elektryczne”, „Model programowalnego taśmociągu”, 

„Montaż i administrowanie systemem alarmowym”; 



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 285 – 

- zakup usług pozostałych na potrzeby Gorzowskich Targów Edukacyjnych „Szkoły i pracodawcy” 

oraz Gali Zawodowców,  wyżywienie podczas szkoleń;  

- szkolenia pracowników Urzędu Miasta i szkół publicznych.   

 

24. „Qulinarne przedszkolaki”                                   425.003,86 zł 

Projekt  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności                 

i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. 

Celem projektu jest zwiększenie w ciągu roku liczby dzieci o 25 osób objętych edukacją 

przedszkolną z terenu Gorzowa Wlkp.  

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na: 

- modernizację łazienki w punkcie Przedszkolnym nr 1 

- zakup usług tj. montaż drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wodomierzy 

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, wyposażenie 

kuchni i łazienki) 

- wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne, opiekę oraz personel 

pomocniczy. 

 

25. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  

COVID-19”                                                             483.886,00 zł 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Projekt realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest 

zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID – 19 w obszarze 

pieczy zastępczej, w tym wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz 

instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej. 

W 2020 roku sfinansowano: 

- zakup wyposażenia na realizację zadań w trybie zdalnego nauczania (laptopy, komputery 

stacjonarne, oprogramowanie, w tym także dla dzieci niepełnosprawnych oraz sprzęt 

audiowizualny) 

- zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące) 

- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. 
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26. „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”                                            428.898,57 zł 

Zdanie  dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

Oś 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne 

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje prowadzenie placówek międzypokoleniowych dla 

dzieci i seniorów przystosowanych dla osób. Zadania będą obejmowały realizacje działań 

mających na celu integracje międzypokoleniową , zapewnienie opieki i wsparcia dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, a także wsparcie dla rodziców poprzez działalność punktu poradnictwa                    

i warsztatów kompetencji wychowawczych. Działania będą realizowane dzięki utworzeniu                          

i prowadzeniu placówek pn. Klub Integracji Międzypokoleniowej oraz Klub Wsparcia Seniora.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizacje zadań: 

 „Obsługa klientów poradni specjalistycznej”  

  zakup dwóch laptopów wraz z wyposażeniem  

  przekazanie dotacji dla partnera realizującego zadanie. 
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REMONTY                                                                                                     4.101.461,35 zł 
 
 

W 2020 roku na remonty w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie 
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę                     
2.410.426,52 zł.  
 
Zakres rzeczowy: 
 
1) Szkoła Podstawowa nr 1 11.192,89 zł 
usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej; naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;  
 
2) Szkoła Podstawowa nr 2 67.878,62 zł 
wymiana drzwi wewnętrznych; remont salki do zajęć  ruchowych w piwnicy szkoły, dachu, 
oświetlenia budynku, instalacji c.o.; naprawa zasilacza projektora, rozdzielni głównej, okna; 
konserwacja drukarki, gaśnic, prace dekarskie; 
 

3) Szkoła Podstawowa nr 4  53.733,15 zł 

serwis kotłowni gazowej, reduktora gazu, instalacji solarnej; remont sali lekcyjnej, 

 

4) Szkoła Podstawowa nr 5  1.300,00 zł 

montaż bojlera do cieplej wody, 

 

5) Szkoła Podstawowa nr 6   11.146,00 zł 

konserwacja i naprawa kserokopiarek; naprawa rolet zewnętrznych, sprzętu AGD, instalacji 

elektrycznej, hydraulicznej; remont pomieszczeń szkolnych; szklenie okien; usuniecie awarii 

systemu ochrony i monitoringu, instalacji w łazienkach,  

 
6) Szkoła Podstawowa nr 9  74.426,92 zł 

remont sali lekcyjnej, korytarza; montaż drzwi; roboty elektryczne, kanalizacyjne; remont kosza na 

boisku,   

 
7) Szkoła Podstawowa nr 10  121.102,64 zł 

wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Fabrycznej 26,  rozdzielni głównej; montaż 

wykładziny w Sali do ćwiczeń  i w holu; wykonanie ogrodzenia,   

 
8) Szkoła Podstawowa nr 12  15.123,00 zł   

usunięcie awarii rury oraz likwidacja miejsca składowania opału, 

 
9) Szkoła Podstawowa nr13 26.344,65 zł 

konserwacja kserokopiarki, monitoringu, wentylacji, boiska; naprawa centrali telefonicznej, 

drukarek, sprzętu komputerowego; usunięcie awarii hydraulicznej,  



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 290 – 

10) Szkoła Podstawowa nr 15  11.409,79 zł  

remont oświetlenia , gaśnic; konserwacja kserokopiarki; udrożnienie pionów kanalizacyjnych; 

wymiana uszkodzonych krat nad oknami piwnicznymi, 

 

11) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego  105.310,52 zł 

naprawa komputera, monitora, krzeseł, instalacji alarmowej, pokrycia dachowego, parkietu w Sali 

gimnastycznej, kratek wentylacyjnych; remont Sal lekcyjnych, toalety, posadzki                              

w pomieszczeniach siłowni; wymiana odcinka rur kanalizacji deszczowej,  

 

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16   155.070,11 zł  

naprawa instalacji telefonicznej, drukarki, oświetlenia, samochodu; regeneracja gaśnic; montaż 

centrali telefonicznej; wymiana uszkodzonych kamer;  remont sal lekcyjnych, korytarza, biblioteki, 

Sali gimnastycznej; czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni rewizyjnych;  remont 

instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, wodnej, 

 

13) Szkoła Podstawowa nr 17 44.057,58 zł 

remont korytarza, łazienki, biblioteki; wymiana szyb; naprawa monitoringu; konserwacja 

kserokopiarki; usunięcie baneru reklamowego,   

 

14) Szkoła Podstawowa nr 20  194.727,81 zł 

konserwacja i naprawa drukarki, kserokopiarki, tablicy wyników, urządzeń dźwigowych, taboretów 

gazowych; remont pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych, podłogi                                    

w pomieszczeniach biblioteki,   

 

15) Szkoła Podstawowa nr 21 62.372,38 zł  

konserwacja monitoringu, kserokopiarki, dźwigu; naprawa gaśnic, faksu; remont pomieszczeń 

szkolnych; montaż stolarki,  

 
16) Zespół Szkół nr 14  98.974,00 zł  

konserwacja i naprawa kserokopiarki, rolet zewnętrznych; naprawa projektora, traktora STIGA, 

systemu monitoringu; montaż drzwi i systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego; 

odnowienie parkietu w Sali gimnastycznej i Sali lekcyjnej; montaż podłóg w klasach, świetlicy; 

wymiana drzwi na pierwszym piętrze, rur wodno-kanalizacyjnych w bibliotece,      

 
17) Zespół Kształcenia nr 1  14.472,89 zł 

konserwacja dźwigu; wymiana uszkodzonych paneli w ogrodzeniu boiska; remont windy,   
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18) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 69.739,04 zł  

naprawa i konserwacja kserokopiarki, instalacji centralnego ogrzewania, oddymiania, alarmowego, 

wentylacyjnego, instalacji wodnej; remont pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, podłóg; montaż 

drzwi do auli; naprawa elewacji budynku,    

 

19) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  62.000,31 zł    

montaż wykładziny w salach lekcyjnych i w internacie; naprawa dachu, oświetlenia nocnego; 

szklenie okien;  naprawa tapczanów, rolet, przewodów do kamer, drukarki; wymiana rur instalacji 

cieplej wody,   

 

20) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3    5.000,00 zł 

serwis kserokopiarki; naprawa bramy wjazdowej,  

 

21) IV Liceum Ogólnokształcące  6.270,00 zł  

montaż drabinek w Sali gimnastycznej, drzwi; przeniesienie radiowęzła wraz z niezbędnymi 

mediami; usługi elektryczne,  

 

22) Zespół Szkół Odzieżowych  17.870,81 zł 

naprawa kserokopiarki, plotera; konserwacja kas fiskalnych; regeneracja i konserwacja gaśnic; 

usuniecie awarii elektrycznej, kanalizacyjnej; cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Sali 

gimnastycznej,  

 

23) Zespół Szkół Ogrodniczych 2.000,00 zł 

wymiana wykładziny w Sali gimnastycznej,   

 

24) Zespół Szkół Ekonomicznych   90.189,39 zł 

naprawa kserokopiarki, monitora, drukarki, komputera, UPS, kasy fiskalnej, termy gazowej, wagi; 

remont łazienki w budynku B, dachu Sali gimnastycznej; usunięcie awarii instalacji c.o., 

 

25) Zespół Szkół Gastronomicznych 5.614,56 zł 

naprawa części pokrycia dachowego i uszczelnienie obróbek dekarskich przy kominie  na budynku 

Sali gimnastycznej  

 

26) Zespół Szkół Mechanicznych  2.000,00 zł 

konserwacja i serwis kserokopiarki; wymiana okien, klawiatury,   
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27) Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych 153.353,11 zł 

konserwacja drukarek, dźwigu towarowego; usunięcie awarii rurociągu ciepłej wody; ocieplenie 

stropodachu budynku internatu; wykonanie wentylacji w 3 łazienkach w internacie,  

 

28) Zespół Szkół Elektrycznych  16.245,01 zł 

naprawa gaśnic, sprzętu elektronicznego, podgrzewaczy wody; naprawa i konserwacja systemu 

alarmowego, klimatyzacji, rolet; usunięcie awarii instalacji wodnej; remont dachu na budynkach 

przy ul. Grobla 9 i 68A, 

 

29) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących   164.299,00 zł 

naprawa gaśnic, obieraczki do ziemniaków, kserokopiarek; remont instalacji sanitarnej, wody pitnej 

w  hali sportowej; montaż okien,    

 

30) Centrum Kształcenia Zawodowego  8.926,07 zł 

konserwacja gaśnic, systemu monitoringu; naprawa kserokopiarki, piły spalinowej; remont ścian                

i sufitów,  

 

31) Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  1.000,00 zł   

konserwacja i naprawa kserokopiarki 

 

32) Technikum nr 8 1.503,31 zł 

naprawa linii telefonicznej; remont gaśnic; szklenie gabloty; czyszczenie kanalizacji sanitarnej,  

 

33) Przedszkole Miejskie nr 1  10.275,35 zł  

konserwacja windy, kotłowni, instalacji p.poż., systemu alarmowego, rynien oraz rur spustowych 

na dachu; naprawa zmywarek,  

 

34) Przedszkole Miejskie nr 2 147,60 zł 

pomiar i konserwacja gaśnic,  

 

35) Przedszkole Miejskie nr 3 7.292,32 zł 

konserwacja dźwigu, instalacji elektrycznej, monitoringu, gaśnic, kserokopiarki; naprawa  drzwi, 

wag, maszynki do mięsa; usunięcie awarii instalacji wodnej w piwnicy,   

 
36) Przedszkole Miejskie nr 4  4.472,25 zł  

konserwacja kotłowni, kserokopiarki; naprawa wag, oprawy oświetleniowej; usunięcie awarii 

instalacji gazowej, 
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37) Przedszkole Miejskie nr 6  8.334,71 zł  

konserwacja dźwigu kuchennego, kotłowni; naprawa wagi kuchennej,  

 

38) Przedszkole Miejskie nr 7  57.412,74 zł  

konserwacja gaśnic, urządzeń dźwigowych, kopiarek; naprawa dźwigu, odkurzaczy, miksera, 

maszynki do mięsa, wyparzacza do jaj, laptopa, drukarki, opraw oświetleniowych; remont 

pomieszczeń zmywalni, rur kanalizacyjnych; wymiana zaworu w łazience oraz świetlówek, 

 

39) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9   5.014,93 zł  

konserwacja dźwigu, kserokopiarki; naprawa zmywarki; wymiana pionu kanalizacyjnego; 

przebudowa układu zasilania energii elektrycznej,   

 

40) Przedszkole Miejskie nr 10   12.495,60 zł 

konserwacja dźwigu; naprawa rozdzielni elektrycznej, instalacji wodnej i sanitarnej,  

 

41) Przedszkole Miejskie nr 11  77.829,67 zł 

konserwacja i przegląd dźwigów; napawa zmywarki, elewacji; remont pomieszczenia po zalaniu; 

konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej, urządzeń sanitarnych,   

 

43) Przedszkole Miejskie nr 12   40.855,31 zł  

konserwacja i naprawa dźwigów, podgrzewacza wody; naprawa wyparzarki do naczyń, obieraczki, 

drukarki, alarmu; konserwacja gaśnic i hydrantów; remont podłogi w trzech salach; usunięcie 

awarii prądu, instalacji wodnej,  

 

44) Przedszkole Miejskie nr 13  30.147,22 zł  

konserwacja dźwigu towarowego, systemu alarmowego; serwis kotłowni gazowej; remont gaśnic; 

naprawa podłogi; usunięcie nieszczelności w instalacji kanalizacyjnej,  

 

45) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 8.361,38 zł 

konserwacja kotłowni, dźwigu, systemu alarmowego; naprawa instalacji elektrycznej, komputerów, 

wag,   

 

46) Przedszkole Miejskie nr 15  3.163,85 zł 

konserwacja dźwigu, systemu alarmowego; serwis i konserwacja urządzeń grzewczych; naprawa 

drukarek, kosiarki, gaśnic,  
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47) Przedszkole Miejskie nr 16 4.124,94 zł 

konserwacja urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego; regeneracja gaśnic; naprawa zmywarki; 

przegląd instalacji gazowej, 

 

48) Przedszkole Miejskie nr 17   21.091,64 zł 

naprawa dachu, czujnika alarmu, wentylatorów, stołu chłodniczego, szafy mroźnej,   

 

49) Przedszkole Miejskie nr 18  46.174,34 zł  

przegląd i konserwacja dźwigów; naprawa zmywarki; remont szatni personelu, łazienki dla dzieci,  

 

50) Przedszkole Miejskie nr 19 62.130,00 zł  

konserwacja drukarki, naprawa pralki, zmywarki, instalacji elektrycznej; wymiana oświetlenia, 

instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż;  

 

51) Przedszkole Miejskie nr 20 29.296,53 zł  

konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, alarmu; regeneracja gaśnic; wymiana rur 

instalacji wodnej, wykładziny wraz z odbudową podłoża po awarii,  

 

52) Przedszkole Miejskie nr 21  4.771,20 zł  

konserwacja kserokopiarki; naprawa dostępu do internetu, drewnianych elementów na placu 

zabaw, instalacji wodnej, przewodu elektrycznego,  

 

53) Przedszkole Miejskie nr 22  15.237,23 zł  

naprawa posadzki w zmywalni, naprawa i regulacja drzwi, naprawa okna, taboretu gazowego; 

konserwacja gaśnic, hydrantu; czyszczenia przykanalika sanitarnego; usunięcie awarii rur 

wodnych,  

 

54) Przedszkole Miejskie nr 23  49.060,34 zł  

naprawa zmywarki, drukarki; remont tarasów,  

 

55) Przedszkole Miejskie nr 25 3.765,00 zł 

naprawa zmywarki, żaluzji, rozdzielni elektrycznej; szklenie okien,  

 

56) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27  33.368,42 zł  

konserwacja dźwigu, gaśnic; naprawa kosiarki, alarmu; remont zmywalni; wymiana przęsła 

ogrodzeniowego, drzwi i okien; montaż instalacji odgromowej; usługi elektryczne,  
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57) Przedszkole Miejskie nr 29  75.716,29 zł  

Konserwacja dźwigów, kserokopiarki, gaśnic; wymiana rur instalacji wodnej, kanalizacyjnej; 

montaż wykładzin w ciągach komunikacyjnych; naprawa zmywarki, 

 

58) Przedszkole Miejskie nr 30  53.599,10 zł  

konserwacja dźwigu, kserokopiarki, alarmu; remont dachu; malowanie sufitów; naprawa zmywarki; 

wymiana szyby w Sali dydaktycznej, 

 

59) Przedszkole Miejskie nr 31  1.460,01 zł 

konserwacja gaśnic; naprawa niszczarki, zmywarki,   

 

60) Przedszkole Miejskie nr 32 22.234,00 zł 

konserwacja dźwigu kuchennego; naprawa wyparzarki, notebooka, alarmu, podłóg, instalacji 

gazowej, tablicy interaktywnej, podłączenia internetowego; wymiana skrzynki elektrycznej, szyb; 

naprawa i udrożnienie podłączenia kanalizacyjnego,   

 
61) Przedszkole Miejskie nr 33  46.166,36 zł 

konserwacja dźwigu, urządzeń; naprawa zmywarki, wag, podkaszarki; demontaż i montaż stolarki 

okiennej,   

 
62) Młodzieżowy Dom Kultury  774,63 zł 

naprawa kserokopiarki, gaśnic, grzejników,  

 

63) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  1.000,00 zł 

remont nawierzchni parkingu samochodowego przy budynku,  

 
Na remonty w jednostkach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 

roku poniesiono wydatki w wysokości  973.250,59 zł. 

 Zakres rzeczowy: 

 
1) Pogotowie Opiekuńcze 21.893,18 zł 

remont systemu sterowania oddymianiem p.poż, kotła gazowego, oświetlenia, 

 
2) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 2.358,00 zł 

serwis i naprawa pieców,  

 
3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1, 2, 3 2.214,00 zł 

serwis pieca, 
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4) Rodzinny Dom Dziecka 2.398,50 zł 

konserwacja gaśnic, naprawa schodów, 

 

5) Placówka Wsparcia Dziennego  738,00 zł 

serwis pieca,  

 

7) Dom Pomocy Społecznej nr 1  223.192,50 zł 

bieżące remonty i konserwacje urządzeń; naprawy i konserwacje samochodów; naprawa sprzętu 

rehabilitacyjnego; naprawa, konserwacja i przegląd gaśnic i hydrantów; konserwacja wind; remont 

kuchni głównej,  

 

8) Dom Pomocy Społecznej  nr 2 177.811,35 zł 

konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, sprzętu p.poż; naprawa samochodu, sprzętu 

biurowego, medycznego; remont łazienek, naprawa kominów wentylacyjnych,  wymiana stolarki 

okiennej; remont dachu na budynki filii DPS-u oraz usunięcie awarii przyłącza wodnego,    

 

9) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie  6.942,19 zł 

Remont gaśnic, komputera, okna, systemu sygnalizacji pożaru, systemu wideodomofonowego; 

wymiana latarni oświetlenia zewnętrznego, 

 

10) Ośrodek Interwencji Kryzysowej  9.224,51 zł 

Konserwacja gaśnic; naprawa pralki, komputera, oświetlenia awaryjnego; remont systemu 

wideodomofonowego; serwis i naprawa zestawu hydrantowego, sygnalizacji pożaru,  

 

11) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  91.987,90 zł 

naprawa i konserwacja kserokopiarek, komputerów; przegląd klimatyzacji, gaśnic; konserwacja 

dźwigu, systemu oddymiania,  budynków; remont serwera, centrali telefonicznej, pomieszczenia 

archiwum;  naprawa samochodu; wymiana lamp, 

 

12) Żłobek Miejski nr 1 21.631,05 zł 

konserwacja dźwigów; wymiana instalacji elektrycznej, grzejników centralnego ogrzewania; 

naprawa rur ciepłej wody,  

 

13)Żłobek Miejski nr 2 12.528,90 zł 

bieżące naprawy i konserwacje urządzeń; remont podłogi, 
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14) Żłobek Miejski nr 3 94.066,73 zł 

Konserwacja dźwigu; naprawa gaśnic; remont centrali elektrycznej, podłóg, parapetów; renowacja 

murków oporowych na placu zabaw; remont okuć okiennych, balustrad,  

 

15) Żłobek Miejski nr 4  172,20 zł  

konserwacja kserokopiarki  

 

16)  wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej oraz remont klatki  

schodowej i piwnic w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

przy ulicy Walczaka 1 306.091,58 zł 

 

Na remonty w zakresie gospodarki komunalnej poniesiono wydatki w wysokości                            

300.136,12 zł. 

Zakres rzeczowy: 

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód  53.898,50 zł 

remont pompy na przepompowni melioracyjnej „Zawarcie” oraz kolektora kanalizacji deszczowej         

w ul. Orzechowej,  

 

2) remont elementów małej architektury                      246.237,62 zł 

remont urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie placów zabaw, urządzeń sportowych na 

terenie siłowni zewnętrznych; renowacja masztu na szczycie Schodów Donikąd; renowacja 

okładzin granitowych zegara ulicznego u zbiegu Chrobrego i Jagiełły; remonty schodów                          

i chodników na terenie miasta, 

 

Na pozostałe remonty poniesiono w  2020 roku wydatki w wysokości  417.648,12 zł. 

Zakres rzeczowy: 

 
1) zadania z zakresu geodezji i kartografii  182,04 zł 

remont pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, 

 
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  676,09 zł 

   serwis i naprawa kserokopiarki, samochodu, 

 
3) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   273.677,50 zł 

  naprawa i konserwacja sprzętu, pojazdów; remont budynków  i pomieszczeń,  

 
4) obrona cywilna 10.000,00 zł 

naprawa i remont syren alarmowych na terenie miasta,  
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5) funkcjonowanie Straży Miejskiej  2.740,02 zł 

    naprawy samochodu służbowego, 

 

6) zarządzanie kryzysowe 246,00 zł 

    naprawa sprzętu 

 

7) administracja publiczna 130.126,47 zł 

naprawa maszyn, kserokopiarek, samochodów, instalacji logicznej i komputerowej, instalacji 

elektrycznej, instalacji c.o.; konserwacja dźwigów, klimatyzacji; remonty pomieszczeń biurowych, 

Sali sesyjnej;  przegląd techniczny i naprawa sprzętu komputerowego; remont muru oporowego na 

terenie nieruchomości UM, naprawa dachu,  
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 
Dział 700 rozdział 70001 
 

I.  Stan środków obrotowych netto na początku 2020 roku 53.212,78 zł 

 

II. Przychody            47.905.410,38 zł 

 

Lp. Źródło przychodu Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020r. 

1 Wpływy z różnych opłat 680.000,00 659.464,30 

2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 

34.786.792,00 35.500.961,54 

3 Pozostałe odsetki 712.000,00 852.369,70 

4 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

 z umów 

25.000,00 20.957,60 

5 Wpływy z różnych dochodów 80.000,00 71.255,81 

6 Dotacja przedmiotowa z budżetu 9.701.532,00 9.394.132,00 

7 Dotacja celowa z budżetu 1.560.738,00 1.406.269,43 

 Razem 47.546.062,00 47.905.410,38 

 
III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych    1.418.795,34 zł 

 

IV .Inne zwiększenia   164.985,88 zł 

 

V. Koszty i inne obciążenia  45.595.196,05 zł 

 
Lp. 

 
Koszty i inne obciążenia Plan 

Wykonanie na 
31.12.2020r. 

1 Zwrot dotacji 43.226,00 43.225,99 
2 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35.000,00 32.166,77 
3 Zasądzone renty 4.800,00 4.800,00 
4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.276.731,00 7.276.730,97 
5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 560.910,00 560.910,00 
6 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.259.449,00 1.259.448,57 
7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
145.787,00 145.786,59 

8 Wynagrodzenia bezosobowe 232.000,00 231.994,72 
9 Zakup materiałów i wyposażenia 502.792,00 443.087,28 
10 Zakup energii 10.014.137,00 9.946.248,52 
11 Zakup usług remontowych 10.119.202,00 9.960.621,04 
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12 Zakup usług zdrowotnych 10.000,00 8.201,00 
13 Zakup usług pozostałych 10.646.893,00 10.085.171,73 
14 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  
62.828,00 44.472,67 

15 Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

1.200,00 536,59 

16 Podróże służbowe krajowe 69.000,00 49.563,79 
17 Różne opłaty i składki 147.628,00 140.160,71 
18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
201.232,00 201.231,53 

19 Podatek od nieruchomości 31.000,00 30.452,00 
20 Opłaty na rzecz budżetów jst 3.128.652,00 3.122.743,04 
21 Podatek od towarów i usług (VAT) 130.000,00 117.371,71 
22 Pozostałe odsetki 70,00 62,24 
23 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
275.000,00 261.616,82 

24 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

55.000,00 14.376,34 

25 Wydatki inwestycyjne samorządowych 
zakładów budżetowych 

200.000,00 187.766,61 

26 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
samorządowych zakładów budżetowych 

56.000,00 20.179,39 

27 Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją 
celową z budżetu  

1.560.738,00 1.406.269,43 

 Razem 46.769.275,00 45.595.196,05 
  
VI. Inne zmniejszenia  2.309.187,07 zł 

 

VII. Odpisy amortyzacyjne  1.418.795,34 zł 

 

VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 roku  219.225,92 zł 

 

Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 6.551.428,80 zł. 

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 

4.430.719,91 zł w tym: należności wymagalne 4.188.661,19 zł. 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Dział 926 rozdział 92604 

 

I.  Stan środków obrotowych netto na początku 2020 roku  710.271,75 zł 

 

II. Przychody                  6.983.251,67 zł 

 

Lp. Źródło przychodu Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020r. 

1 Wpływy z różnych opłat 1.330.000,00 1.431.342,87 

2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 

1.030.000,00 1.132.271,69 

3 Wpływy z usług 1.045.000,00 781.503,50 

4 Pozostałe odsetki 19.000,00 10.407,91 

5 Wpływy z różnych dochodów 40.000,00 30.371,76 

6 Dotacja przedmiotowa z budżetu 2.845.000,00 2.845.000,00 

7 Dotacja celowa z budżetu 755.000,00 752.353,94 

 Razem 7.064.000,00 6.983.251,67 

 

III. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 2.246.682,57 zł 

 

IV .Inne zwiększenia  134.139,05 zł 

 

V. Koszty i inne obciążenia  6.878.726,15 zł 

 

Lp. 
 

Koszty i inne obciążenia Plan Wykonanie na 
31.12.2020r. 

1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43.400,00 43.390,24 
2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.477.900,00 2.292.133,03 
3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202.000,00 175.248,02 
4 Składki na ubezpieczenia społeczne 450.000,00 416.118,85 
5 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
43.200,00 34.250,93 

6 Wynagrodzenia bezosobowe 194.000,00 193.835,45 
7 Zakup materiałów i wyposażenia 420.000,00 419.010,75 
8 Zakup energii 909.000,00 908.944,70 
9 Zakup usług remontowych 88.000,00 87.709,21 
10 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 806,50 
11 Zakup usług pozostałych 842.000,00 841.566,14 
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12 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

44.000,00 43.859,43 

13 Podróże służbowe krajowe  10.000,00 9.558,79 
14 Różne opłaty i składki 188.500,00 188.394,93 
15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
81.000,00 80.605,76 

16 Podatek od nieruchomości 209.500,00 209.335,00 
17 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
600,00 600,00 

18 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

143.000,00 142.356,44 

19 Podatek od towarów i usług (VAT) 28.100,00 27.842,07 
20 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

pozostałych podatków i opłat 
200,00 0,00 

21 Pozostałe odsetki 50,00 19,10 
22 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
10.000,00 8.623,87 

23 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

3.000,00 2.163,00 

24 Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją 
celową z budżetu 

755.000,00 752.353,94 

 Razem 7.143.450,00 6.878.726,15 
 
VI. Inne zmniejszenia  127.880,88 zł 
  
VII. Odpisy amortyzacyjne 2.246.682,57 zł 
 
VIII. Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 roku  821.055,44 zł 
 
 
Według sprawozdania Rb-30s zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wyniosły 711.875,97 zł. 

 

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-30s wyniosły 

497.206,56 zł w tym: należności wymagalne 138.540,98 zł z tytułu dostaw i usług. 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 1 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe   

Poniesione 
nakłady 

finansowe do 
końca 2020 r 

% 
wykonanie 

(5/4) 
Plan 2020 

Wykonanie 
2020 

% 
wykonanie 

(8/7) od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem       925 206 355,00 388 812 262,45 42,02% 279 166 878,00 172 487 535,59 61,79% 

-wydatki bieżące       87 055 555 19 925 768,00 22,89% 12 481 061,00 6 297 682,56 50,46% 

-wydatki majątkowe       838 150 800,00 368 886 494,45 44,01% 266 685 817,00 166 189 853,03 62,32% 

Wydatki na programy, projekty lub 
zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o 
finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. 
poz.869 ze zm.), z tego: 

      632 218 371,00 282 796 472,04 44,73% 206 698 360,00 119 267 497,27 57,70% 

-wydatki bieżące       32 014 955 19 925 768,00 62,24% 12 349 061,00 6 297 682,56 51,00% 

Budujemy bez granic - rozszerzenie 
wspólnej transgranicznej oferty 
edukacyjnej i kształcenia zawodowego 
branży budowlanej na rzecz uczenia się 
przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie 

Urząd Miasta 2019 2022 1 134 406 269 454,28 23,75% 549 061,00 219 795,39 40,03% 

Euroogrodnik 3 -Międzynarodowe praktyki 
szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - 
wzmocnienie europejskiego wymiaru 
edukacji i promowanie współpracy 
międzynarodowej między szkołami 

Zespół Szkół 
Ogrodniczych w 
Gorzowie Wlkp. 

2018 2020 410 487 224 513,08 54,69% 185 974,00 0,00 - 

Europejskie hotele kuźnią talentów 
menadżerskich - odbycie praktyk 
zawodowych 

Zespół Szkół nr 12 
im. Jana III 

Sobieskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

2018 2020 349 115 286 420,59 82,04% 130 761,00 68 069,16 52,06% 

Europejskie kompetencje szansą na 
sukces III - zdobycie kierunkowych 
umiejętności zawodowych podczas staży w 
firmach działających w branży 
gastronomiczno-hotelarskiej 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

im. Febronii 
Gajewskiej-

Karamać 

2019 2021 527 369 82 220,12 15,59% 362 094,00 22 418,44 6,19% 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 2 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe   

Poniesione 
nakłady 

finansowe do 
końca 2020 r 

% 
wykonanie 

(5/4) 
Plan 2020 

Wykonanie 
2020 

% 
wykonanie 

(8/7) od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

GIANTS - poprawa jakości nauczania 
poprzez wdrażanie nowoczesnych metod 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 16 w Gorzowie 
Wlkp. 

2019 2021 123 687 49 971,00 40,40% 68 908,00 19 930,25 28,92% 

Mamo, tato wróć do pracy - zwiększenie 
szans utrzymania pracy przez rodziców 
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 
do lat 3 

Urząd Miasta 2020 2022 428 679 0,00 - 105 703,00 0,00 - 

Mobilni na europejskim rynku pracy - 
zdobycie doświadczenia zawodowego 

Zespół Szkół 
Odzieżowych im. 

Krzysztofa 
Kieślowskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

2018 2020 529 280 529 279,74 100,00% 106 852,00 106 852,00 100,00% 

Mobilni na europejskim rynku pracy 2 - 
zdobycie doświadczenia zawodowego w 
zagranicznych firmach oraz wzrost 
kompetencji językowych 

Zespół Szkół 
Odzieżowych im. 

Krzysztofa 
Kieślowskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

2019 2021 533 980 34 830,79 6,52% 427 048,00 34 830,79 8,16% 

Plan na jutro - zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia poprzez udział w 
kompleksowych formach aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

Gorzowskie 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
2019 2020 495 388 404 667,14 81,69% 357 417,00 266 696,31 74,62% 

Pokoleniowy most - czyli od juniora do 
seniora - rozwój usług społecznych 
skierowanych do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Urząd Miasta 2020 2023 2 597 645 428 898,57 16,51% 674 687,00 428 898,57 63,57% 

Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi 
świecić - wzmacnianie europejskiego 
wymiaru edukacji i promowanie współpracy 
międzynarodowej między szkołami 

Szkoła Podstawowa 
nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 

Tadeusza 
Kościuszki w 

Gorzowie Wlkp. 

2018 2020 124 068 91 525,27 73,77% 66 800,00 34 257,87 51,28% 

 
 



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 309 – 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 3 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe   

Poniesione 
nakłady 

finansowe do 
końca 2020 r 

% 
wykonanie 

(5/4) 
Plan 2020 

Wykonanie 
2020 

% 
wykonanie 

(8/7) od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest 
taki jak Ty lub Ja -poszerzenie wiedzy o 
kulturze krajów europejskich, podnoszenie 
poziomu akceptacji dla odmienności 
kulturowej 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 1 w Gorzowie 
Wlkp. 

2019 2021 148 496 26 183,82 17,63% 110 052,00 17 514,11 15,91% 

Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim 
- utworzenie i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń 
w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z 
potrzebą poprawy funkcjonowania i 
efektywnego wykorzystywania systemu 
wspomagania szkół w zakresie rozwoju u 
uczniów kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy 

Urząd Miasta 2020 2022 1 069 469 4 395,58 0,41% 100 000,00 4 395,58 4,40% 

Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy 
uczniowie, wydajne umysły - rozwijanie 
kompetencji miękkich i umiejętności 
kluczowych 

Szkoła Podstawowa 
nr 15 im. Wojska 

Polskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

2020 2022 133 933 0,00 - 107 145,00 0,00 - 

Transgraniczna edukacja na rzecz branży 
gastronomicznej i spożywczej polsko-
niemieckiego pogranicza - rozbudowa 
Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia  
oraz modernizacja oferty edukacyjnej, 
dopasowanej do trnasgranicznego rynku 
pracy w branży gastronomicznej i 
spożywczej 

Urząd Miasta 2016 2020 487 929 447 865,50 91,79% 129 417,00 89 354,16 69,04% 

Transgraniczny model dualnego 
kształcenia zawodowego "ViVA 4.0" - 
stworzenie i wprowadzenie modelu  
kształcenia zawodowego "VIVA 4.0" 

Urząd Miasta 2018 2021 616 976 509 918,44 82,65% 426 003,00 382 480,44 89,78% 

Wsparcie działania podmiotu realizującego 
ZIT ze środków POPT 2014-2020 - 
Wsparcie działania podmiotu realizującego 
ZIT ze środków POPT 2014-2020 

Urząd Miasta 2020 2021 1 558 010 474 833,81 30,48% 861 756,00 474 833,81 55,10% 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 4 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe   

Poniesione 
nakłady 

finansowe do 
końca 2020 r 

% 
wykonanie 

(5/4) 
Plan 2020 

Wykonanie 
2020 

% 
wykonanie 

(8/7) od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa 
Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy i Santoka-etap II - promocja MOF 
jako spójnego atrakcyjnego obszaru 
gospodarczo-społecznego 

Urząd Miasta 2017 2020 3 477 262 2 630 754,44 75,66% 959 862,00 70 998,76 7,40% 

Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne 
nakłady finansowe obejmują wkład własny 
niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia 
zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp. 

Urząd Miasta 2018 2021 17 268 776 13 430 035,83 77,77% 6 619 521,00 4 056 356,92 61,28% 

-wydatki majątkowe       600 203 416,00 262 870 704,04 43,80% 194 349 299,00 112 969 814,71 58,13% 

Bezgraniczny trójdźwięk-natura, kultura i 
edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie - 
poprawa estetyki i funkcjonalności 
infrastruktury parku, a także uzupełnienie i 
wzbogacenie szaty roślinnej 

Urząd Miasta 2016 2020 5 752 859 5 648 230,77 98,18% 1 599 896,00 1 495 266,74 93,46% 

Budujemy bez granic - rozszerzenie 
wspólnej transgranicznej oferty 
edukacyjnej i kształcenia zawodowego 
branży budowlanej na rzecz uczenia się 
przez całe życie w Gorzowie i Frankfurcie 

Urząd Miasta 2019 2022 1 211 128 0,00 - 20 564,00 0,00 - 

Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa 
jakości infrastruktury edukacyjnej 

Urząd Miasta 2014 2021 105 717 592 21 197 872,42 20,05% 38 701 441,00 19 899 663,17 51,42% 

Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 
22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda 
Sybiraków do granic miasta - poprawa 
dostępności komunikacyjnej regionu i 
udrożnienie ruchu pojazdów 

Urząd Miasta 2016 2021 74 981 089 13 564 228,69 18,09% 15 650 345,00 10 741 598,29 68,63% 

Pokoleniowy most - czyli od juniora do 
seniora - rozwój usług społecznych 
skierowanych do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Urząd Miasta 2020 2023 362 281 9 840,00 2,72% 362 281,00 9 840,00 2,72% 
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Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez renowację i rozwój wybranych 
terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., 
Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - 
zahamowanie spadku powierzchni terenów 
zieleni i poprawa jakości powietrza 

Urząd Miasta 2016 2019 7 979 322 7 602 631,61 95,28% 4 197 471,00 3 857 738,44 91,91% 

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - 
usprawnienie ruchu komunikacyjnego 
miasta w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2003 2020 63 783 651 50 384 597,22 78,99% 29 439 759,00 16 040 705,66 54,49% 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miasta Gorzowa Wlkp. poprzez 
uporządkowanie i zagospodarowanie 
wybranych terenów przestrzeni publicznej - 
poprawa estetyki i funkcjonalności parku 

Urząd Miasta 2019 2021 3 330 853 74 439,00 2,23% 2 142 179,00 0,00 - 

Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i 
Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie 
oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i 
funkcjonalności infrastruktury parków, 
uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej 
obiektów 

Urząd Miasta 2017 2021 6 143 864 374 902,70 6,10% 3 624 668,00 36 150,00 1,00% 

System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa 
jakość usług publicznego transportu 
zbiorowego poprzez zintegrowanie go w 
jeden spójny system transportowy 

Urząd Miasta 2016 2021 199 673 472 109 687 084,31 54,93% 56 228 888,00 35 492 654,11 63,12% 

Szlak Stolic EV2/R1 - poprawa jakości 
życia mieszkańców poprzez umożliwienie 
uprawiania czynnego wypoczynku, 
zapewnienie bezpieczeństwa na drodze 
dla rowerzystów 

Urząd Miasta 2016 2020 2 886 748 2 841 355,29 98,43% 18 679,00 13 739,78 73,56% 
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Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim 
- utworzenie i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń 
w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z 
potrzebą poprawy funkcjonowania i 
efektywnego wykorzystywania systemu 
wspomagania szkół w zakresie rozwoju u 
uczniów kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy 

Urząd Miasta 2020 2022 23 637 0,00 - 0,00 0,00 - 

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gorzowie Wlkp.- III etap - 
poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej 

Urząd Miasta 2017 2021 15 635 465 6 786 607,59 43,41% 9 908 335,00 1 932 148,73 19,50% 

Transgraniczna edukacja na rzecz branży 
gastronomicznej i spożywczej polsko-
niemieckiego pogranicza - rozbudowa 
Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia  
oraz modernizacja oferty edukacyjnej, 
dopasowanej do transgranicznego rynku 
pracy w branży gastronomicznej i 
spożywczej 

Urząd Miasta 2016 2020 2 630 306 2 627 265,25 99,88% 543 056,00 540 015,32 99,44% 

Transgraniczny model dualnego 
kształcenia zawodowego "VIVA 4.0" - 
stworzenie i wprowadzenie modelu  
kształcenia zawodowego "VIVA 4.0" 

Urząd Miasta 2018 2021 1 239 245 0,00 - 1 239 245,00 0,00 - 

Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa 
Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy i Santoka-etap II - promocja MOF 
jako spójnego i atrakcyjnego obszaru 
gospodarczo-społecznego 

Urząd Miasta 2017 2020 360 027,00 319 125,52 88,64% 110 000,00 93 743,20 85,22% 

Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta 
Gorzowa Wlkp. - poprawa  jakości 
powietrza na obszarze miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego  

Urząd Miasta 2019 2022 2 273 985,00 283 905,20 12,48% 810 000,00 259 920,20 32,09% 
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Zagospodarowanie wód opadowych na 
terenie Miasta Gorzowa  Wlkp.-Etap I - 
zagospodarowanie wód opadowych 

Urząd Miasta 2016 2022 76 756 263 39 907 761,20 51,99% 29 475 280,00 22 536 830,03 76,46% 

Zakup nowych autobusów elektrycznych 
wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania 
dla Miasta Gorzowa Wlkp.-poprawa jakości 
środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa 
drogowego poprzez zakup nowej i 
sprawnej floty autobusów 

Urząd Miasta 2019 2022 27 414 785 116 356,04 0,42% 28 708,00 19 801,04 68,97% 

Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne 
nakłady finansowe obejmują wkład własny 
niepieniężny) - poprawa jakości  
kształcenia zawodowego MOF w Gorzowie 
Wlkp. 

Urząd Miasta 2018 2021 2 046 844 1 444 501,23 70,57% 248 504,00 0,00 - 

Wydatki na programy, projekty lub 
zadania pozostałe, z tego: 

      292 987 984   - 72 468 518,00 53 220 038,32 73,44% 

- wydatki bieżące       55 040 600 0,00 - 132 000,00 0,00 - 

Renowacja budynku dawnej Willi 
Jaehnego, położonego przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich 108 w Gorzowie Wielkopolskim 
- przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku dawnej Willi 
Jaehnego na funkcję biurowo-usługową 
wraz z budową elementów 
zagospodarowania terenu 

Urząd Miasta 2019 2021 337 800 73 800,00 21,85% 132 000,00 0,00 - 

Zakup nowych autobusów elektrycznych 
wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania 
dla Miasta Gorzowa Wlkp.-faza operacyjna 
(utrzymania) projektu - zapewnienie 
finansowania usług przewozowych w 
transporcie publicznym z wykorzystaniem 
taboru elektrycznego zakupionego w 
ramach projektu 

Urząd Miasta 2022 2036 54 702 800 0,00 - 0,00 0,00 - 
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-wydatki majątkowe       237 947 384 106 015 790,41 44,55% 72 336 518,00 53 220 038,32 73,57% 

Adaptacja budynku po Liceum 
Plastycznym na potrzeby Technikum ZS12 
- dostosowanie budynku szkoy do potrzeb 
uczniów technikum 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

im. Febronii 
Gajewskiej-

Karamać 

2020 2021 2 345 088 587 889,51 25,07% 1 366 834,00 587 889,51 43,01% 

Adaptacja pomieszczeń ZSO1 na potrzeby 
reformy oświaty - Adaptacja pomieszczeń 
ZSO1 na potrzeby reformy oświaty  

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 1 w Gorzowie 
Wlkp. 

2019 2020 850 000 850 000,00 100,00% 550 000,00 550 000,00 100,00% 

Budowa boiska "Stadionowe Piaski" przy 
Szkole Podstawowej nr 21 - poprawa 
infrastruktury sportowej szkoły  

Szkoła Podstawowa 
nr 21 z Oddziałami 

Integracyjnymi i  
Oddziałami 

Sportowymi im. 
Orląt Lwowskich w 

Gorzowie Wlkp. 

2020 2021 645 000 21 709,50 3,37% 21 719,00 21 709,50 99,96% 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. 
Kosynierów Gdyńskich 30-32 -poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2020 2021 190 009 7 895,00 4,16% 7 895,00 7 895,00 100,00% 

Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona 
Kotlina - poprawa bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2020 2021 743 394 16 134,65 2,17% 379 200,00 16 134,65 4,25% 

Budowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego - 
poprawa oferty rekreacyjnej 

Urząd Miasta 2019 2020 80 900 80 834,99 99,92% 75 365,00 75 299,99 99,91% 

Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej - 
poprawa infrastruktury rekreacyjnej 

Urząd Miasta 2019 2020 112 000 111 999,99 100,00% 105 000,00 104 999,99 100,00% 
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Budowa przedszkola miejskiego wraz z 
oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim - 
wspieranie rozwoju efektywnych usług 
społecznych 

Urząd Miasta 2019 2020 424 969 24 969,00 5,88% 400 000,00 0,00 - 

Budowa trasy siedmiu wzgórz - poprawa 
oferty rekreacyjnej 

Urząd Miasta 2020 2021 519 546 35 500,00 6,83% 35 500,00 35 500,00 100,00% 

Budowa ul. Sosnowej - usprawnienie ruchu 
komunikacyjnego miasta w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i 
pieszych 

Urząd Miasta 2018 2020 1 464 181 1 449 130,92 98,97% 150 000,00 134 950,00 89,97% 

Budowa ulicy pomiędzy ul.Myśliborską i ul. 
Londyńską - usprawnienie ruchu 
komunikacyjnego miasta w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i 
pieszych 

Urząd Miasta 2018 2020 1 345 473 51 721,50 3,84% 1 293 751,00 0,00 - 

Budowa węzła przesiadkowego przy 
dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z 
przebudową infrastruktury tramwajowej - 
usprawnienie systemu komunikacji 
zbiorowej poprzez stworzenie 
nowoczesnego centrum przesiadkowego 

Urząd Miasta 2017 2022 6 317 412 313 336,90 4,96% 423 442,00 258 336,90 61,01% 

Centrum Edukacji Zawodowej - budowa 
hali sportowej - poprawa infrastruktury 
sportowej 

Urząd Miasta 2020 2021 16 598 083 7 819 864,69 47,11% 7 819 865,00 7 819 864,69 100,00% 

Fabryka pozytywnej energii. Budowa ośmiu 
siłowni na terenie miasta - poprawa oferty 
rekreacyjnej 

Urząd Miasta 2019 2020 500 000 485 653,30 97,13% 346 109,00 331 827,20 95,87% 

Modernizacja budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 6 - zapewnienie miejsc dla 
dzieci w przedszkolach publicznych 

Urząd Miasta 2018 2020 37 036 37 036,00 100,00% 2 036,00 2 036,00 100,00% 

Modernizacja budynku przy SP nr 1 - 
poprawa warunków w zakresie procesu 
dydaktycznego 

Urząd Miasta 2018 2022 2 125 750 360 163,00 16,94% 650 000,00 59 532,00 9,16% 
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Modernizacja deptaku przy ul. 
Hawelańskiej wraz z ulicą 
Hawelańska/Wełniany Rynek - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i 
pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 668 510 375 765,00 56,21% 500 000,00 207 255,00 41,45% 

Modernizacja elewacji w Przedszkolu 
Miejskim nr 11 - docieplenie budynku z 
wymianą elewacji 

Urząd Miasta 2019 2022 606 310 12 546,00 2,07% 0,00 0,00 - 

Modernizacja nowo nabytych 
nieruchomości - wzrost dostępności 
informacji i usług świadczonych dla 
mieszkańców Miasta 

Urząd Miasta 2016 2021 12 101 368 6 767 093,55 55,92% 9 957 493,00 5 400 069,49 54,23% 

Modernizacja obiektu sportowego-stadion 
lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego - 
poprawa jakości i dostępności obiektów 
sportowych 

Urząd Miasta 2014 2022 19 367 520 972 775,20 5,02% 850 900,00 712 789,31 83,77% 

Poprawa infrastruktury rowerowej na 
terenie miasta - budowa drogi pieszo-
rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. 
Towarowej do ul. Waryńskiego - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2018 2020 484 443 484 442,80 100,00% 83 640,00 83 640,00 100,00% 

Poszerzenie pasa drogowego przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 102-112 -poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 76 240 74 736,25 98,03% 53 914,00 52 410,25 97,21% 

Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany 
Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz 
dostosowanie do prowadzenia działalności 
kulturalnej - wzrost dostępności informacji i 
usług świadczonych dla mieszkańców 
Miasta 

Urząd Miasta 2019 2023 12 124 600 306 887,00 2,53% 282 287,00 282 287,00 100,00% 

Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego - 
poprawa infrastruktury 

Urząd Miasta 2019 2020 30 000 6 000,00 20,00% 24 000,00 0,00 - 
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Przebudowa schodów łączących ul. 
Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z 
zagospodarowaniem terenu - poprawa 
infrastruktury 

Urząd Miasta 2019 2020 483 415 481 747,07 99,65% 465 915,00 464 247,07 99,64% 

Przebudowa schodów przy SP 7 - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 150 000 63 019,05 42,01% 125 000,00 57 361,05 45,89% 

Przebudowa ul. Długosza - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 23 001 23 001,00 100,00% 861,00 861,00 100,00% 

Przebudowa schodów terenowych i dojść 
przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej - 
poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 

Urząd Miasta 2018 2020 345 001 334 301,48 96,90% 329 997,00 329 996,48 100,00% 

Przebudowa Starego Rynku w 
bezpośrednim sąsiedztwie Katedry - 
poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa 
ruchu pieszych oraz estetyki ścisłego 
centrum miasta 

Urząd Miasta 2020 2021 1 070 000 163 502,85 15,28% 350 000,00 163 502,85 46,72% 

Przebudowa ul. Akacjowej - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2020 2021 395 408 35 127,00 8,88% 35 127,00 35 127,00 100,00% 

Przebudowa ul. Bogusławskiego - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2020 2021 462 177 11 070,00 2,40% 12 177,00 11 070,00 90,91% 

Przebudowa ul. K. Wielkiego - 
usprawnienie ruchu komunikacyjnego 
miasta w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2017 2020 18 153 529 15 934 294,27 87,78% 1 100 000,00 877 139,85 79,74% 

Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie - 
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i 
pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 219 225 9 225,00 4,21% 210 000,00 0,00 - 
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Przebudowa ul. Sosnkowskiego - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2018 2021 1 016 459 24 477,00 2,41% 441 982,00 0,00 - 

Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. 
Składowej do ul. Chrobrego - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2018 2020 4 767 106 4 256 841,30 89,30% 4 619 506,00 4 109 241,30 88,95% 

Przebudowa ul. Śląskiej - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2018 2020 10 278 692 10 218 110,40 99,41% 3 668 620,00 3 608 038,85 98,35% 

Przebudowa ul. Kirasjerów - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 617 712 550 451,54 89,11% 600 000,00 532 739,54 88,79% 

Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, 
Morelowa, Klonowa i Lipowa - ETAP II - 
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i 
pieszych 

Urząd Miasta 2009 2021 1 242 961 1 056 441,32 84,99% 200 000,00 43 480,50 21,74% 

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - 
zabezpieczenie miejsc na pochówki osób 
zmarłych 

Urząd Miasta 2013 2022 6 614 086 4 352 889,18 65,81% 600 000,00 445 565,50 74,26% 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. 
Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku 
od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej - 
usprawnienie układu komunikacyjnego 
miasta w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych 

Urząd Miasta 2015 2021 34 690 370 27 932 038,85 80,52% 14 521 348,00 12 163 017,52 83,76% 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 13 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe   

Poniesione 
nakłady 

finansowe do 
końca 2020 r 

% 
wykonanie 

(5/4) 
Plan 2020 

Wykonanie 
2020 

% 
wykonanie 

(8/7) od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. 
Fabrycznej - poprawa infrastruktury 
rekreacyjnej 

Urząd Miasta 2019 2020 45 000 45 000,00 100,00% 40 000,00 40 000,00 100,00% 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej na 
Osiedlu Górczyn - utworzenie Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - 
utworzenie 
dodatkowych pomieszczeń do nauki dla 
dzieci z Osiedla Górczyn 

Urząd Miasta 2017 2020 15 779 724 14 652 708,92 92,86% 11 958 211,00 11 862 395,60 99,20% 

Termomodernizacja obiektów szkolnych w 
ramach programu norweskiego - EOG - 
poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej 

Urząd Miasta 2020 2024 5 924 286 59 286,00 1,00% 59 286,00 59 286,00 100,00% 

Ustawienie budynku socjalnego dla MZK - 
pętla Wieprzyce - poprawa infrastruktury 
transportu publicznego poprzez 
zapewnienie punktu socjalnego dla 
motorniczych i kierowców MZK 

Urząd Miasta 2019 2020 211 857 179 486,16 84,72% 166 482,00 135 341,46 81,29% 

Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. 
Kiemliczów wraz z wykonaniem 
odwodnienia - poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pojazdów i pieszych 

Urząd Miasta 2019 2020 269 057 8 487,00 3,15% 260 570,00 0,00 - 

Zakup udziałów - Budowa hali sportowo - 
widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z 
zagospodarowaniem terenu - stworzenie 
optymalnych warunków sportowych i 
treningowych wraz z zapleczem 
technicznym 

Urząd Miasta 2018 2023 54 805 000 4 166 000,00 7,60% 7 000 000,00 1 361 000,00 19,44% 

 

 



 

    
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za  2020 rok 
 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
– 320 – 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 14 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Łączne 

nakłady 
finansowe   

Poniesione 
nakłady 

finansowe do 
końca 2020 r 

% 
wykonanie 

(5/4) 
Plan 2020 

Wykonanie 
2020 

% 
wykonanie 

(8/7) od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zintegrowany system mobilnych usług 
publicznego transportu zbiorowego - 
promowanie korzystania z oferty transportu 
publicznego na obszarze transgranicznym 
poprzez wprowadzenie nowej oferty 
sprzedaży biletów 

Urząd Miasta 2020 2021 420 000 0,00 - 15 000,00 0,00 - 

Zmiana źródła zasilania cieplnego w 
Zespole Szkół Ekonomicznych- 
podłączenie budynków Zespołu Szkół 
Ekonomicznych do miejskiej sieci cieplnej 

Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. 

Stefana 
Starzyńskiego w 
Gorzowie Wlkp. 

2019 2020 205 486 204 200,27 99,37% 177 486,00 176 200,27 99,28% 
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Wstęp 
 
Niniejsze sprawozdanie za 2020 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 +”.  
 
Konieczność prowadzenia monitoringu wynika z zapisów rozdziału 5. Strategii pt. „Metody wdrażania 
i monitorowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.” W rozdziale tym ustalone 
zostały procedury weryfikacji stopnia realizacji przyjętych założeń. Za realizację corocznych 
przeglądów strategicznych, odpowiedzialny jest obecnie Wydział Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i Programowania Strategicznego, który do 31 marca każdego roku ma obowiązek 
przygotować całościowy raport z realizacji zadań zawartych w Strategii za miniony rok, natomiast do 
30 kwietnia każdego roku sporządzone sprawozdanie winno być przekazane Komisji Gospodarki 
i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp., celem zapoznania się z raportem sporządzonym przez 
Wydział. 
 
Zbiór informacji składający się na niniejszy raport został pozyskany od właściwych tematycznie 
jednostek organizacyjnych Miasta i wydziałów, a także instytucji podległych samorządowi lub innych 
przedsiębiorstw z udziałem Miasta.  
 
Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań podjętych w 2020 r. w zakresie 
realizacji Strategii, a także ich efektów. Zgromadzone i opracowane dane są przydatne w zarządzaniu 
rozwojem na poziomie lokalnym. 
 
W tabelach kart programów strategicznych znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020, tym samym nazwy 
wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 
 
 
W związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej Miasta 
Gorzowa Wlkp., a także kończącym się horyzontem czasowym „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” oraz koniecznością uwzględnienia aktualnych przepisów 
prawnych (zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz niektórych innych ustaw), uwarunkowań ekonomicznych i zmieniających się potrzeb 
mieszkańców, Miasto podjęło prace nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 2030”.  
Dokument ten będzie dostosowany do dokumentów strategicznych (programowych i planistycznych) 
krajowych i wojewódzkich. Zapisy Strategii będą również podstawą do wydatkowania funduszy 
europejskich w nowej perspektywie 2021-2027.  
„Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” umożliwi wyznaczenie długofalowej wizji 
rozwoju Miasta oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli również we właściwy 
sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, 
zanim się pojawią. Dzięki jej opracowaniu zwiększy się wiarygodność Miasta wobec partnerów 
zewnętrznych oraz, co jest warte podkreślenia, planowanie strategiczne przyczyni się do 
przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian. 
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Sprawozdanie z realizacji programów strategicznych 
Oświata i nauka 
Szk. Wyższe 1. Rozwój szkolnictwa wyższego 

Program 
Symbol 
Szk. Wyższe 
1 

Rozwój szkolnictwa wyższego 

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

Miernik oceny działania 1 Wypracowanie strategicznych rozwiązań 

Termin realizacji 
działania 1 

Działanie ciągłe  

Koordynator działania 1 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta * 

Działanie 2 Działanie na rzecz utworzenia akademii gorzowskiej na bazie uczelni wyższych - 
wspieranie zamierzeń szkół wyższych, skierowanych na realizację wymogów ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, niezbędną dla utworzenia akademii gorzowskiej, 
m.in. drogą dofinansowania niezbędnej do tego infrastruktury technicznej i naukowej 
(np. dofinansowanie zakupów księgozbioru naukowego) 

Miernik oceny działania 2 Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo badawczej  

Termin realizacji 
działania 2 

Działanie ciągłe  

Koordynator działania 2 Doradca Prezydenta Miasta ds. szkolnictwa wyższego 

 
Działanie 1 
 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest parkiem technologicznym, który specjalizuje się  
w inkubowaniu projektów związanych z technologiami środowiskowymi oraz we wspieraniu firm 
działających w branżach  Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji tj.: Zielona Gospodarka  
i Innowacyjny Przemysł. Na obszarze Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego działa laboratorium 
środowiskowe. Park technologiczny posiada zaplecze techniczne w postaci ponad 3 tys. m.kw. hal 
produkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia badań w skali półtechnicznej, pomieszczeń 
biurowych, zaplecza socjalnego oraz posiada grunty inwestycyjne. Gorzowski Ośrodek 
Technologiczny współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi oraz 
naukowcami. Dzięki tej współpracy oraz kompetencjom własnej kadry jest zdolny do budowania oraz 
uczestniczenia w zespołach oraz konsorcjach B+R. W parku działają cztery laboratoria dla dzieci  
i młodzieży (Klub Młodego Wynalazcy), w których regularnie organizowane są praktyczne zajęcia,  
w tym związane z energią odnawialną oraz ochroną środowiska. Poprzez profil swojej działalności 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny wpisuje się w jedną z trzech Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji województwa lubuskiego – Zieloną Gospodarkę oraz w Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje. W parku funkcjonuje: Centrum Transferu Technologii Środowiskowych, które utworzone 
zostało z myślą o przedsięwzięciach związanych z badaniami i wdrażaniem technologii 
środowiskowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  
 
Głównymi działaniami w 2020 r. były: 
 końcowe rozliczenie projektu doradczego Profesjonalizacja Gorzowskiego Ośrodka 

Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia proinnowacyjnego modelu 
usług wsparcia dla MŚP, 

 podpisanie umowy na: „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - 
Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, 
profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw”. 

 podpisanie umowy  z Generalnym Wykonawcą na remont i przebudowę budynku biurowego pod 
„Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think Tank - 
stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług 
dla lubuskich przedsiębiorstw”. 

 podpisanie umowy o współpracy z Dolnośląskim Parkiem Innowacji w zakresie wdrażania 
Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP, 

 liczba podmiotów w inkubacji przemysłowej, biurowej oraz laboratoryjnej wyniosła17 firm, 
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 liczba projektów realizowanych wspólnie z MŚP na działalność badawczo-rozwojową  w tzw: 
„dużej  skali” w ramach działania 1.1. Prace Badawczo–Rozwojowe była realizowana z trzema 
firmami,             

 pozytywne rozliczenie bonów na innowację w tzw.: „ małej  skali”,     
 przygotowanie wniosku pod akredytację do programu Erasmus+ w sektorze Młodzieży w nowej 

perfektywnie programowej. 
 
Istotnym elementem działalności GOT jest powołanie do życia Fundacji GOT PNP, której  zadania 
są ukierunkowane m.in. na: działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, 
współpracy transgranicznej, działania na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki.  
 
W 2020 r. Fundacja GOT PNP realizowała projekt pn.: „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim 
inkubatora przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw 
proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw”, którego wartość wynosi:  
13.383.278,12 PLN, z czego dofinansowanie: 8.956.908,37 PLN. Celem strategicznym planowanego 
przedsięwzięcia jest stworzenie prorozwojowych warunków dla inkubacji przedsiębiorstw z sektora 
MŚP, co przyczyni się do poprawy warunków dla rozwoju MŚP w woj. lubuskim. Projekt jest 
realizowany w ramach I typu tj. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości. Kluczowym elementem 
projektu jest uzupełnienie dotychczasowej oferty Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP  
Sp. z o.o. poprzez powołanie inkubatora - Think Tank, w ramach którego będą świadczone 
prorozwojowe usługi w stronę przedsiębiorstw z sektora MŚP. Dodatkowym elementem projektu 
będzie przygotowanie powstałej infrastruktury do świadczenia tzw. usług podstawowych na rzecz 
MŚP, w tym finansowanie dostępu do zaplecza technicznego. 

 

Ponadto Fundacja zajmowała się w 2020 r. następującymi projektami: 
 
 „ZIELONA CHEMIA/GRÜNE CHEMIE“ to wspólna inicjatywa Fundacji GOT PNP oraz Amt 
Barnim-Oderbruch z Wriezen (partner po stronie niemieckiej), na którą uzyskano dofinansowanie w 
ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-
Polska 2014 - 2020.  
Głównymi celami projektu są: integracja społeczna, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie ścisłej 
współpracy w zakresie wdrażania nowoczesnego oraz innowacyjnego, dualnego systemu edukacji 
dzieci i młodzieży, pomiędzy Partnerami oraz uczestnikami projektu, z wykorzystaniem najnowszych 
narzędzi oraz technologii (VR rooms - VR Virtual Reality; Grafika 3D i druk 3D; zdjęcia cyfrowe i praca 
z wideo; drony; gra wirtualna- segregacja odpadów).  
 w 2020 r. Fundacja złożyła kolejny wniosek na projekt polsko –niemiecki:  „Drony, czyli Industrie 
4.0 dla ochrony środowiska / Drohnen oder Industrie 4.0 für den Umweltschutz" w ramach Funduszu 
Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 - 2020.  
Wniosek rozpatrzono pozytywnie i w 2021 r. projekt zostanie zrealizowany.  
Fundacja w dalszych latach będzie rozwijać wdrażanie technologii dronowych  wśród młodzieży.  
 
Dotychczasowa oferta usług GOT PNP Sp. z o.o.: 

 
 
Źródło: GOT PNP Sp. z o.o. 
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Podsumowując obecną ofertę usług GOT PNP Sp. z o.o. można podzielić na: usługi edukacyjno-
informacyjne, usługi doradcze, usługi proinnowacyjne, usługi najmu infrastruktury i działania 
realizowane w laboratoriach.  
 

Spółka dąży do utworzenia Huba Innowacji Cyfrowych w ramach Programu Komisji Europejskiej 
Cyfrowa Europa na lata 2021 – 2027, którego celem będzie zorientowanie na biznes w dziedzinie 
innowacyjnych technologii opartych na sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz wdrażania 
Przemysłu 4.0.  w obszarze biogospodarki, wody, rolnictwa i zmian klimatycznych.  
 
Od 2019 r. funkcjonuje Zespół ds. sieci gorzowskich samorządowych szkół i placówek oświatowych, 
powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 71/II/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w skład zespołu 
wchodzą przedstawiciele Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Rady Miasta, Lubuskiego Kuratorium 
Oświaty, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża, Wyższej Szkoły 
Biznesu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej, przedstawiciele dyrektorów przedszkoli, szkół 
podstawowych i średnich, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność”. 
Do zadań zespołu należy zgłaszanie rekomendacji i założeń do reorganizacji sieci gorzowskich 
samorządowych szkół i placówek oświatowych oraz wyrażenie opinii i wniosków w innych sprawach 
dotyczących rozwoju gorzowskiej oświaty. 
Z powodu pandemii, od momentu powołania zespołu, odbyły się tylko dwa spotkania. Pierwsze 
dotyczyło wyznaczenia głównych obszarów analizy, drugie poświęcone było kształceniu 
zawodowemu. 
 
Działanie 2 
Miasto Gorzów Wielkopolski w grudniu 2020 r., zagwarantowało 2 mln PLN w budżecie na 2021 r. na 
rozwój Akademii im. Jakuba z Paradyża. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc  
w utworzeniu Laboratorium Technologicznego, rozwój naukowy oraz postępowania doktorskie, 
habilitacyjne i profesorskie. Wsparcie zostanie także skierowane na doposażanie kierunków 
medycznych, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego oraz w sprzęt potrzebny do nauki.  
Natomiast w 2020 r. na wsparcie szkolnictwa wyższego Miasto Gorzów Wielkopolski przeznaczyło  
1 mln PLN. 
  

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

Program 
Symbol 
Edukacja 1 

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

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

Miernik oceny działania 1 Zmniejszenie liczby dzieci z dysfunkcjami 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Edukacji 

Działanie 2 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 

Miernik oceny działania 2 Współczynnik objęcia dzieci edukacją przedszkolną  

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Edukacji 

Działanie 3 Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych we wszystkich placówkach, 
umożliwiająca dziecku niepełnosprawnemu kontynuację nauki w środowisku 
lokalnym w oddziale ogólnodostępnym 

Miernik oceny działania 3 Dostępność placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Edukacji 

Działanie 4 Dostosowanie szkół podstawowych do przyjęcia 6. Latków do klas I 

Miernik oceny działania 4 Analiza warunków edukacji 6. latków w szkołach  

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Edukacji 

Działanie 5 Wdrażanie zmian związanych z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii 

Miernik oceny działania 5 Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii 
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Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Edukacji 

 
Działanie 1 
W 2020 r. wczesnym  wspomaganiem rozwoju dziecka objęto 109 dzieci, to jest na podobnym 
poziomie  w porównaniu z  2019 r.   
 
Specjalistyczna pomoc udzielona przez zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
dzieciom i rodzicom w 2020 r. 
 

Forma pomocy Korzystający z pomocy Typ pomocy 
Liczba form 
udzielonej 
pomocy 

Liczba 
korzystają

cych 

Porady Dzieci do 3 roku życia Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 29 

Porady Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 304 

Porady Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 208 

Porady Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowy
ch 

Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 89 

Porady Nauczyciele w szkołach Pomoc udzielona nauczycielom 1 30 

Porady Rodzice Pomoc udzielona rodzicom 1 37 

Konsultacje Dzieci do 3 roku życia Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 26 

Konsultacje Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 93 

Konsultacje Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 9 

Konsultacje Nauczyciele w szkołach Pomoc udzielona nauczycielom 1 398 

Konsultacje Rodzice Pomoc udzielona rodzicom 1 635 

Konsultacje Nauczyciele w placówkach Pomoc udzielona nauczycielom 1 419 

Konsultacje Inni Pomoc udzielona rodzicom 1 69 

Indywidualne porady 
zawodowe na 
podstawie badań 

Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 25 

Indywidualne porady 
zawodowe na 
podstawie badań 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowy
ch 

Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 6 

Indywidualne porady 
zawodowe bez badań 

Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 13 

Indywidualne porady 
zawodowe bez badań 

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowy
ch 

Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 10 

Treningi Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

4 162 

Treningi Rodzice Pomoc udzielona rodzicom 1 60 

Warsztaty Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

4 73 

Warsztaty Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

4 130 

Warsztaty Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowy
ch 

Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 2 678 

Warsztaty Rodzice Pomoc udzielona rodzicom 1 10 

Warsztaty Nauczyciele w placówkach Pomoc udzielona nauczycielom 1 13 

Prelekcje, wykłady Rodzice Pomoc udzielona rodzicom 1 538 
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Prelekcje, wykłady Inni Inna pomoc 1 16 

Terapia rodzin (liczba 
rodzin) 

Inni Inna pomoc 
2 7 

Mediacje Nauczyciele w szkołach Pomoc udzielona nauczycielom 1 6 

Mediacje Rodzice Pomoc udzielona rodzicom 1 19 

Badania przesiewowe 
słuchu (ogółem) 

Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

2 83 

Badania przesiewowe 
słuchu (ogółem) 

Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

2 63 

Badania przesiewowe 
słuchu w ramach 
programu "Słyszę" 

Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 10 

Badania przesiewowe 
słuchu w ramach 
programu "Słyszę" 

Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 41 

Badania przesiewowe 
słuchu platformą do 
badań zmysłów 

Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 73 

Badania przesiewowe 
słuchu platformą do 
badań zmysłów 

Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 22 

Badania przesiewowe 
wzroku (ogółem) 

Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 20 

Badania przesiewowe 
wzroku platformą do 
badań zmysłów 

Dzieci w wieku przedszkolnym Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 1 20 

Inne badania 
przesiewowe 

Uczniowie szkół podstawowych Pomoc udzielona dzieciom i 
młodzieży 

1 969 

Spotkania z 
przedstawicielami 
innych instytucji 
działających na rzecz 
rodziny, dzieci i 
młodzieży 

Inni Inna pomoc 

1 25 

 
 
W zależności od rodzaju niepełnosprawności uczniowie uczęszczają do oddziałów:  integracyjnych, 
specjalnych lub ogólnodostępnych.   

 

typ szkoły   

liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego w oddziale:   

% uczniów  z 

orzeczeniem 

w stosunku 

do 

wszystkich   
        

  integracyjnym   specjalnym   ogólnodostępnym   razem   uczniów   

przedszkole i "0" w SP   55 9  32  102  4%  

szkoła podstawowa   148 158 203 509 4,28%  

liceum 

ogólnokształcące   

21 -- 25 46 1,55% 

szkoły branżowe  -  57 13 70 8,12% 

szkoła 

przysposabiająca do 

pracy  

-  53 -  53  100% 

technika  -  -  24 24 0,67% 

razem    224 277 297 804   
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Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w gorzowskich 

przedszkolach i szkołach dla młodzieży.   

Gorzowskie szkoły kolejny rok podejmowały różnego rodzaju działania, ukierunkowane zarówno na 
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i tych którzy mają 
trudności  w realizacji standardów wymagań programowych, m.in.:   
 5 placówek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZPPP, PM nr 9, PM nr 14,  PM nr 

27, ZKS nr 1),  

 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,   

 indywidualizacja procesu nauczania przez m.in. wydłużanie czasu pracy, nagradzanie wysiłku 

wkładanego w pracę, zróżnicowanie prac domowych,   

 warsztaty nt. efektywnych technik uczenia się,   

 zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne,   

 zajęcia wyrównawcze,  

 zajęcia terapii pedagogicznej, biblioterapia,   

 stosowanie oceniania kształtującego,   

 terapia logopedyczna,   

 gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa,   

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,   

 włączanie w organizację imprez i uroczystości szkolnych.   

  

Od 2018 r. funkcjonuje 5 zespołów terapeutycznych, realizujących wczesne wspomaganie (Miejskie 
Przedszkole Integracyjne nr 9, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, Zespół Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych, Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 oraz Miejskie Przedszkole 
Integracyjne nr 14).   
 
Działanie 2 
Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie. Od kilku lat jest na wysokim poziomie i wynosi ok. 98 %. Do przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto uczęszcza 4101 dzieci, ok. 700 dzieci uczęszcza do przedszkoli niepublicznych.  
W każdym roku tworzone są nowe miejsca dla dzieci, które nie dostały się do przedszkoli w naborze. 
W 2020 r. uruchomiono dodatkowe 50 miejsc w Szkole Podstawowej nr 20.  
 
Działanie 3  
Do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych kompleksowo przygotowane są 3 placówki (obiekty posiadają 
windy dla osób niepełnosprawnych) – ZSO nr 1, ZSO nr 16, ZKS nr 1, ZSS nr 14. 

  

Działanie 4 
W związku z reformą oświaty dzieci 6-letnie pozostały w przedszkolach, naukę w klasie I szkoły 
podstawowej rozpoczynają dzieci w wieku 7 lat. Nie było potrzeby przystosowania kolejnych 
gabinetów i miejsc zabaw dla dzieci w szkołach podstawowych.  
 
Działanie 5 
Zestawienie zewnętrznych środków finansowych pozyskanych w 2020 r. na realizację projektów 
edukacyjnych. 
 
Tabela dotycząca pozyskanych w 2020 r. zewnętrznych środków finansowych z podziałem na 
programy. 

Lp. Nazwa programu 
Dofinansowanie 

PLN 
Wkład własny PLN 

Wartość całkowita 
PLN 

1 Erasmus+ 2 094 025,00 0,00 2 094 025,00 

2 POWER 759 598,00 0,00 759 598,00 

3 ZIT poza formułą 1 251 842,59 220 913,41 1 472 756,00 

4 ZIT MOF 20 032 671,70 1 454 081,56 21 486 753,26 

5 MEN 1 093 105,08 0,00 1 093 105,08 

6 
EFRR Polska 
Cyfrowa 262 071,00 0,00 262 071,00 
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7 Interreg VA 5 623 842,10 1 522 343,06 7 146 185,16 

8 
Fundacja 
Batorego 500,00 500,00 1 000,00 

9 PNWM 46 918,00 0,00 46 918,00 

Ogółem 31 164 573,47 3 197 838,03 34 362 411,50 

 
Szczegółowa tabela dotycząca pozyskanych w 2020 r. zewnętrznych środków finansowych.  

Lp. Tytuł 
Programu  

Realizator zadania Tytuł projektu Okres 
realizacji 

Wartość 
projektu, w tym 
dofinansowanie 

PLN 

1 Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 10 „Pozwólcie mi rozkwitnąć, 
pozwólcie mi świecić” 

01.09.2018  
28.08.2021 

124 068,00 

2 Erasmus+ Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

„Europejskie kompetencje 
szansą na sukces III”  

01.06.2019 
31.05.2021 

527 369,00 

3 Erasmus+ Zespół Szkół Odzieżowych „Mobilni na europejskim 
rynku pracy”. 

01.06.2018  
31.05.2020 

529 280,00 

4 Erasmus+ Zespół Szkół Odzieżowych „Mobilni na europejskim 
rynku pracy 2”. 

31.12.2019 
30.12.2021 

533 980,00 

5 Erasmus+ Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 16 

GIANTS 01.09.2019 
31.08.2021 

123 687,00 

6 Erasmus+ Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 

„Rozpoznaj siebie w 
Innym, który nie jest taki 
jak Ty lub Ja” 

01.09.2019 
31.08.2021 

148 496,00 

7 Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 15 „Szczęśliwe dzieci, chętni 
do pracy uczniowie, 
wydajne umysły”. 

01.09.2020 
31.08.2022 

107 145,00 

 8 POWER Zespół Szkół Ogrodniczych „Euroogrodnik 3 – 
Międzynarodowe praktyki 
szansą na rozwój uczniów 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Gorzowie 
Wielkopolskim”   

31.12.2018  
30.12.2021  

410 487,00 

 9 POWER Technikum nr 8/ Zespół 
Szkół Gastronomicznych 

„Europejskie hotele kuźnią 
talentów menadżerskich” 

01.09.2018  
31.08.2021  

349 111,00 

10 RPO- Lubuskie 
2020 8.1.1 
poza formułą 
ZIT MOF  

Miasto Gorzów Wielkopolski „Qulinarne przedszkolaki" 01.11.2019 
30.10.2020 

521 983,50 

11 RPO- Lubuskie 
2020 8.1.1 
poza formułą 
ZIT MOF  

Miasto Gorzów Wielkopolski „Przedszkolaki na 
Górczynie” 

02.11.2020 
31.10.2021 

950 772,50 

12 ZIT MOF Wydział Edukacji (12 szkół 
kształcących zawodowo i 1 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego) 

„Zawodowcy w Gorzowie 
2.0” 

01.01.2018  
30.09.2021 

19 376 367,33 

13 ZIT MOF Miasto Gorzów Wielkopolski „Panaceum na pokolenie 
Z" 

01.01.2020 
31.12.2020 

211 666,66 

14 ZIT MOF Miasto Gorzów Wielkopolski „On-linowa edukacja” 01.11.2020 
30.10.2021 

1 898 719,27 

15 MEN Miasto Gorzów Wielkopolski „Szkoła ćwiczeń w 
Gorzowie Wielkopolskim” 

01.09.2020 
31.08.2022 

1 093 105,08 

16 EFRR Program 
Operacyjny 
Polska Cyfrowa 
2014-2020 

Miasto Gorzów Wielkopolski „Zdalna Szkoła” 01.04.2020 
31.12.2020 

99 876,00 

17 EFRR Program 
Operacyjny 
Polska Cyfrowa 
2014-2020 

Miasto Gorzów Wielkopolski „Zdalna Szkoła+” 01.07.2020 
31.12.2020 

162 195,00 

18 Interreg VA Wydział Edukacji /QCW 
Niemcy/Lubuski Klaster 
Metalowy 

Transgraniczny model 
dualnego kształcenia 
zawodowego „ViVA 4.0” 

01.03.2019 
30.06.2021 

1 909 279,00 
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19 Interreg VA Zespół Szkół 
Gastronomicznych /QCW 
Niemcy 

Transgraniczna edukacja 
na rzecz branży 
gastronomicznej i 
spożywczej polsko - 
niemieckiego pogranicza 

01.04.2018 
30.09.2020 

2 891 372,23 

20 Interreg VA Miasto Gorzów Wlkp./ ŰAZ 
Frankfurt nad Odrą 

„Budujemy bez granic” 01.06.2019-
31.05.2022 

2 345 533,93 

21 Fundacja 
Batorego 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych/ 
WED/Stowarzyszenie 
Zielone Miasto Gorzów 

„Masz Głos-mobilny 
ogródek ziołowy" 

01.11.2019 
16.04.2020 

1 000,00 

22 PNWM Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 

„4x3 – prosta sprawa !”. 
 

01.02.2020 
31.12.2020 

9 000,00 

23 PNWM Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 

„No Borders Band – 
kontynuacja 2020 w 
Kraskowie" 

24.07.2020 
31.12.2020 

25 350,00 

24 PNWM Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 

„No Borders Band - 
Unplugged”/ „No Borders 
Band – akustycznie” 
NAGRODA 

01.01.2020 
31.12.2020 

12 568,00 

 
Opis projektów realizowanych w 2020 r. przez Miasto Gorzów Wielkopolski:  
  
 Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu – przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury  
kształcenia zawodowego w byłym Zespole Szpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie 
Wielkopolskim, czyli nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych (ZS Budowlanych  
i Samochodowych im. M. Kopernika, ZS Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego), opartego na synergii szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia)  
i nastawionego na nauczanie zawodów poszukiwanych przez obecny rynek pracy oraz proaktywne 
wybieranie kierunków kształcenia przydatnych w przyszłości. Zadania projektowe obejmują zmianę 
sposobu użytkowania terenu objętego wsparciem poprzez kompleksową modernizację obiektów, ich 
adaptację i remont wraz z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych obiektów  
i zagospodarowaniem terenu.  
Obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych oświaty zostaną odpowiednio wyposażone,  
w nowoczesny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu.   
Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do uczniów/słuchaczy/użytkowników CEZ, lokalnych  
i regionalnych przedsiębiorców, a także uczniów ZS Elektrycznych i ZS Mistrzostwa Sportowego, 
bowiem opuszczone budynki przez zespoły szkół bezpośrednio objętych wsparciem, przekazane 
zostaną ww. szkołom. Poprzez planowane działania m.in. z zakresu preorientacji zawodowej, CEZ 
będzie pełnić też funkcję instytucji popularyzującej naukę i innowację.   
 
Wydział Edukacji informuje, że w 2020 r. w ramach prac merytorycznych nad CEZiB, organizowano 
konferencje oraz pracę w grupach roboczych z pracodawcami i nauczycielami. Kontynuowano 
poszerzanie wiedzy na temat centrów kształcenia zawodowego w Polsce i poza granicami kraju.   
 
Kontynuowano także działania promujące kształcenie zawodowe oraz ideę CEZiB. Wydział Edukacji 
pracował w zespole międzywydziałowym w ramach grupy roboczej powołanej przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie CEZiB. Odbyły się spotkania robocze zespołu 
opracowującego ofertę edukacyjną dla funkcji CEZiB, polegającej na popularyzacji nauki i techniki 
wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gorzowa, w szczególności przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych.   
 
W związku z tworzeniem CEZiB przeprowadzono pomyślnie proces, który zakończył się członkostwem 
wspierającym Miasto Gorzów w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPIN).  
 
Wydział Inwestycji podaje, że w 2020 r. w ramach zadania w budynku przeznaczonym na warsztat 
wykonano następujące roboty: główne roboty konstrukcyjne, montaż połaci dachowej, montaż 
instalacji wewnętrznych, montaż elewacji klinkierowych, montaż stolarki aluminiowej – częściowo, 
montaż izolacji – częściowo. 
Budynek warsztatów będzie znajdować się na parterze i przeznaczony będzie do nauki  
w zakresie branży samochodowej, budowlanej, mechanicznej, stolarskiej, ślusarskiej. Pomieszczenia 
będą wyposażone w sprzęt i maszyny. Piętro ma przeznaczenie edukacyjne wraz z pomieszczeniami 
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pomocniczymi. W budynku będą szatnie, węzły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze. W budynku 
będzie myjnia samochodowa i sala multimedialna oraz pomieszczenia nauczycielskie. 
W budynku administracyjno – dydaktycznym natomiast nastąpi przebudowa całości obiektu  
w zakresie fragmentu A-C budynku. Przeprowadzone będą prace remontowo  – konserwacyjne. 
Nastąpi wymiana i wzmocnienie stropów oraz wzmocnienie ścian. Wzmocnienie więźby dachowej. 
W ramach budowy budynku administracyjno-dydaktycznego w 2020 r. trwały prace izolacyjne ścian 
fundamentowych (iniekcje) w segmentach A i C, na ukończeniu były prace renowacyjne elewacji w 
segmentach A i C, wykonano remont dachu w segmentach C i A2, trwały prace dot. wzmocnienia, 
wymiany elementów więźby dachowej, zamurowano otwory drzwiowe, trwały prace przygotowawcze 
do wzmocnień stropów. 
 
Koszt inwestycji wynosi ok. 104 mln PLN, w tym wartość dofinansowania z RPO Lubuskie 2020 – ZIT 
MOF GW wynosi ok. 31,5 mln PLN 
 
Wydział Edukacji podaje, że w 2020 r. były realizowane następujące projekty:  
 
Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+, finansowane w 100% ze środków Narodowej 
Agencji Programu Erasmus+: 
 „Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić” realizowany przez Szkołę Podstawową  

nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wlkp., w latach 2018-2021.  
Celem projektu jest współpraca ze szkołami partnerskimi w Turcji, we Włoszech i Hiszpanii. 
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów, w szczególności ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Program daje szansę na wspólną pracę poprzez zakładanie i prowadzenie 
klasowych ogrodów, zainteresowanie ogrodnictwem, wymianę uczniowską. Kształtowane są 
umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim.  

 „Europejskie kompetencje szansą na sukces III” realizowany przez Zespół Szkół 
Gastronomicznych w latach 2019-2021. Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności 
zawodowych przez 48 uczniów podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-
hotelarskiej w Portugali i Hiszpanii.  

 „Mobilni na europejskim rynku pracy” zrealizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych  
w Gorzowie Wlkp. Cel główny: zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach 
oraz wzrost kompetencji językowych przez 24 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach oraz dla 
24 uczniów w hiszpańskich firmach. 

 „Mobilni na europejskim rynku pracy 2” realizowany przez Zespół Szkół Odzieżowych  
w Gorzowie Wlkp. Termin realizacji 2019-2021. Cel główny: zdobycie doświadczenia zawodowego  
w zagranicznych firmach oraz wzrost kompetencji językowych. Głównym działaniem jest 
zorganizowanie staży dla 24 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach oraz dla 24 uczniów  
w hiszpańskich firmach 

 „GIANTS” Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16. Termin realizacji: 
2019-2021.Cel projektu: poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie nowoczesnych metod. 
Grupa docelowa to 140 uczniów  

 „Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja” realizowany przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. Termin realizacji: 2019-2021.Cel projektu: poszerzanie wiedzy  
o kulturze krajów europejskich (historia; folklor – obyczaje, taniec, muzyka, język; rzemiosło; 
kuchnia), zwiększanie świadomości kulturowej, rozwój umiejętności społecznych i językowych, 
podnoszenie poziomu akceptacji dla  odmienności kulturowej. W działaniach uczestniczy ok. 150 
uczniów, 8 nauczycieli. W wyjazdach uczestniczyć będzie 5 uczniów i 2 nauczycieli I Liceum 
Ogólnokształcącego. 

 „Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły”. Projekt realizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim Termin realizacji projektu: 2020 - 2022 r 
 Cel projektu: zwiększenie dobrego samopoczucia uczniów w klasie poprzez wykorzystanie 
kooperatywnego nauczania w celu rozwijania kompetencji miękkich i umiejętności kluczowych.  

 Projekty finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji POWER. 
 „Euroogrodnik 3 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół 

Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim” Projekt realizowany przez Zespół Szkół 
Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2018-2021.W projekcie uczestniczy 35 uczniów 
klas III o specjalności technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik ogrodnik  
z Zespołu Szkół Ogrodniczych, uczestnicząc w stażach zagranicznych we Włoszech i Wielkiej 
Brytanii. 

 „Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich”. Termin realizacji: 2018-2021. 
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 W związku z likwidacją Technikum nr 8, projekt jest kontynuowany przez Zespół Szkół 
Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Cel główny: odbycie praktyk zawodowych przez 30 
uczniów na Malcie i Cyprze oraz ich rozwój zawodowy i językowy. Uczniowie uzyskają europejskie 
certyfikaty, które będą potwierdzeniem nabytych kompetencji i umiejętności. 

 
RPO- Lubuskie 2020,  8.1.1 poza formułą ZIT MOF:  
 „Qulinarne przedszkolaki”. W ramach projektu utworzono Punkt Przedszkolny nr 1 

funkcjonujący organizacyjnie przy Przedszkolu Miejskim nr 2, dostosowano niezbędną 
infrastrukturę i utworzono jeden nowy oddział dla 25 dzieci. 

 „Przedszkolaki na Górczynie”. Utworzono 2 nowe oddziały dla 50 dzieci na osiedlu Górczyn  
w Przedszkolu Miejskim nr 20 dzięki użyczeniu pomieszczeń w SP 20.  
 

RPO- Lubuskie 2020,  ZIT MOF: 
 „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia  

zawodowego w MOF GW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 4440 uczniów i 60 
nauczycieli, 12 szkół zawodowych i 1 placówki oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego  
z rynkiem pracy. Projekt przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest 
„Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia 
zawodowego” poprzez następujące wsparcie: utworzenie centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego oraz wyposażenie w środki trwałe i materiały dydaktyczne, utworzenie 
specjalistycznych pracowni zawodowych, rozwój sieci doradztwa zawodowego, doskonalenie  
i podnoszenie kompetencji zawodowych, zdobywanie kwalifikacji zawodowych, realizacja staży  
i praktyk, START-UP- przygotowanie do samozatrudnienia, koła naukowe. Wsparcie skierowane 
zostało wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe,  
a także uczniów i słuchaczy tych szkół i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli. 
Celem wsparcia było wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na 
regionalnym rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz 
rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
gospodarczym. Przeprowadzone badanie IPD na uczestnikach projektu umożliwi skuteczny dobór 
wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

 „Panaceum na pokolenie Z”. Głównym celem projektu było, podniesienie kompetencji 60 
nauczycieli w pracy z uczniami w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-
przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i doświadczanie świata wykorzystując najnowsze 
metody pracy. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów, którzy poprzez uczestnictwo  
w weekendowych wyjazdowych warsztatach, przeprowadzali doświadczenia, eksperymentowali 
oraz nabywali kompetencje, które są deficytowe w pokoleniu urodzonym po 2000 r. tj. praca 
zespołowa i sprawna komunikacja interpersonalna. W ramach projektu doposażono pracownię 
przyrodniczą oraz matematyczną w niezbędne pomoce dydaktyczne. 

 „On-linowa edukacja”. W ramach projektu w 2020 roku zakupiono 74 komputery  
z oprogramowaniem, 2 wizualizery, 30 tabletów oraz 15 monitorów interaktywnych.   

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim”. Celem utworzenia i prowadzenia szkoły 

ćwiczeń jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, doskonalenie umiejętności nauczycieli, 
którzy będą mogli weryfikować teorie pedagogiczne w praktyce i tworzyć własny bank metod 
pracy. 

 
EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
 „Zdalna Szkoła”. W ramach projektu zakupiono 35 laptopów dla uczniów i nauczycieli, które 

przekazane zostały gorzowskim samorządowym szkołom podstawowym w celu użyczenia 
uczniom w trakcie prowadzonej edukacji zdalnej spowodowanej sytuacją pandemii w kraju. 

 „Zdalna Szkoła +”. W ramach projektu zakupiono 55 laptopów dla uczniów i nauczycieli, które 
przekazane zostały gorzowskim samorządowym szkołom podstawowym i ponadpodstawowym  
w celu użyczenia uczniom w trakcie prowadzonej edukacji zdalnej spowodowanej sytuacją 
pandemii w kraju. 

 
Projekty finansowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  
 „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego VIVA 4.0”. Projekt realizowany 

przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z partnerem niemieckim Qualifizierungs Centrum 
der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt oraz z Lubuskim Klastrem Metalowym w Gorzowie Wlkp. 
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Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu 
kształcenia zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność przedsiębiorstw 
działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz podnieść transgraniczne 
umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. W projekcie uczestniczy 128 
Polaków i 96 Niemców. 

 „Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-
niemieckiego pogranicza” zrealizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych we współpracy  
z partnerem niemieckim Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH w Eisenhϋttenstadt. Celem 
głównym projektu była rozbudowa Polsko – Niemieckiego Centrum Kształcenia w Zespole Szkół 
Gastronomicznych oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dostosowanej do transgranicznego 
rynku pracy w branży gastronomiczno-spożywczej. Powstał budynek sali konferencyjnej wraz  
z niezbędnym wyposażeniem. 

 „Budujemy bez granic”. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z partnerem niemieckim ŰAZ z Frankfurtu nad Odrą. Termin realizacji: od 2019 r. do 2022 r. 
Celem projektu jest poszerzenie wspólnej transgranicznej oferty szkoleniowej w zakresie 
szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie. W 
działaniach uczestniczy po stronie polskiej 150 osób w tym 147 uczniów i 3 nauczycieli, po stronie 
niemieckiej 25 uczniów. 

 „Masz Głos - mobilny ogródek ziołowy". Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół 
Gastronomicznych/ WED/Stowarzyszenie Zielone Miasto Gorzów. 

 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Projekty: 4x3 – prosta sprawa !”, No Borders Band – kontynuacja 2020 w Kraskowie", No Borders 
Band - Unplugged”/ „No Borders Band – akustycznie” NAGRODA, zrealizowane przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. Celem projektów : współpraca i przyjaźń między młodymi Polakami, 
Niemcami i przedstawicielami innych narodowości; walka z ksenofobią, rasizmem, dyskryminacją; 
docenienie i promowanie wartości, którą jest różnorodność kulturowa. 
Opis projektów realizowanych w 2020 r. przez Wydział Inwestycji: 
 
 Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu – projekt został opisany powyżej. 
 
 Rozbudowa szkoły podstawowej na osiedlu Górczyn - w ramach zadnia wykonano :  

 budowę skrzydła szkoły podstawowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, dwukondygnacyjną 
w części dydaktycznej, jednokondygnacyjną w miejscu salki gimnastycznej, 

 budowę dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy szkołą istniejącą, a projektowanym 
skrzydłem, 

 przeniesienie istniejącego placu zabaw, 

 utwardzenie i placyki zielone powiązane z małą architekturą o charakterze rekreacyjnym, 

 urządzenia budowlane w formie: placyku gospodarczego powiązanego z ul. Sucharskiego, 
ciągu pieszego pełniącego funkcje drogi pożarowej, dojść do budynku, ogrodzeń z bramami  
i furtkami, instalacji zewnętrznych, przyłączy, 

 budowę murków oporowych, 

 oświetlenie terenu, 

 Obiekty małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci. 

 Remont dachu segmentu D, 

 Wymianę istniejących przy grzejnikach zaworów grzejnikowych.  
Roboty zostały zakończone, a obiekt oddany do użytkowania. 

 
 Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 - w ramach zadania została wykonana 

dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem termomodernizację budynku głównego  
i łącznika wraz z naprawą fundamentów, renowacją ścian, podłóg, okien, drzwi oraz modernizacją 
instalacji. Poza tym obejmuje remont dachu nad salą gimnastyczną i zagospodarowanie terenu.  

 
 Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6 – w ramach zadania inwestycyjnego została 

wykonana aktualizacja kosztorysu. Z uwagi na pandemię COVID19 inwestycja została 
wstrzymana.- inwestycja planowana na 2021r. 

 
 Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiej 

pogranicza – inwestycją objęta była budową obiektu jako Polsko-Niemieckie Centrum 
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Edukacyjno-Konferencyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-
Karamać. Roboty budowlane zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Nowy 
obiekt składa się ze   strefy konferencyjnej – dającej możliwość organizowania spotkań  
i konferencji (sala główna przewidziana jest na 150 osób) i przylegający do niej magazyn oraz 
strefy administracyjno-socjalnej, którą tworzą pomieszczenie biurowe z pomieszczeniem 
socjalnym. Ponadto znajduje się w nim zespół pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania 
posiłków, zespół sanitariatów i hol wejściowy z wydzieloną ladą i szatnią. 

 
 Przedszkole na osiedlu Europejskim – zostało ulokowane w istniejącym budynku, którego 

pomieszczenia zostaną dostosowane do pełnienia funkcji przedszkola. Będzie ono spełniać 
warunki przedszkola publicznego, prowadzone przez osobę prywatną. W roku szkolnym 
2021/2022 dzieci rozpoczną w nim swoją edukację. 

 
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – etap III -  

w ramach zadania w  2019 r. została wykonana i zakończona termomodernizacja Zespołu Szkół 
Budowlanych i Samochodowych. W 2020 r. zakończono realizację zamówienia częściowego: 
„Wymiana źródła zasilania cieplnego z węglowego na gazowe w budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 16 przy ul. Wiejskiej 6 w Gorzowie Wlkp.”. Zakres realizacji obejmował: wymianę 
kotła węglowego na gazowy wraz z urządzeniami, armaturą oraz zasilaniem elektrycznym; 
wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami; budowę instalacji gazowej; montaż budek lęgowych 
oraz tablicy informacyjno-pamiątkowej. W trakcie realizacji są roboty budowlane obejmujące dwa 
obiekty:  
„Docieplenie dachu sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym przy  
ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp.”. W 2020 r. wydatki związane z remontem dachu 
dotyczyły robót budowlanych (w tym prac przygotowawczych, izolacji i pokrycia dachowego wraz  
z obróbką blacharską, robót instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych). 
„Wymiana źródła zasilania cieplnego z węglowego na gazowe w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp. wraz z dociepleniem ścian 
fundamentowych i przebudową dachu.” W 2020 r. wydatki związane z niniejszym 
zamówieniem częściowym dotyczyły m.in. robót budowlanych (w tym prac związanych z budową 
nowej kotłowni gazowej, izolacją ścian fundamentowych, wymianą stolarki okiennej oraz 
drzwiowej, montażem zaworów termomodernizacyjnych oraz remontem pokrycia dachowego) 
oraz nadzoru inwestorskiego. 

 
Edukacja 2. Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Program 
Symbol 
Edukacja 2 

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Działanie 1  Różnorodna oferta edukacyjna 

Miernik oceny działania 1 Struktura kształcenia ogólnego i zawodowego. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Edukacji 

Działanie 2 Rozwijanie szkolnictwa zawodowego 

Miernik oceny działania 2 Wzrost liczby uczniów szkół zawodowych. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Edukacji 

Działanie 3 Objęcie priorytetem przedmiotów ścisłych 

Miernik oceny działania 3 Wyniki egzaminów zewnętrznych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Edukacji 

Działanie 4 Rozwijanie kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych 

Miernik oceny działania 4 Powszechność i różnorodność oferty edukacyjnej 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Edukacji 

Działanie 5 Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rynku pracy 

Miernik oceny działania 5 Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Edukacji 
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Działanie  1 
Rodzaje szkół oraz ich liczba na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Placówki  Liczba szkół w 2019 r.  Liczba szkół w 2020 r.  

Szkoły ponadpodstawowe – wszystkie w ramach zadań 

powiatu  
17  16  

Oddziały liceum ogólnokształcącego  98 98 

Oddziały technikum  130 134 

Oddziały branżowej szkoły I stopnia  
34  34  

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

 
Działanie 2 

 
Placówki  Liczba uczniów w 2019 r.  Liczba uczniów w 2020 r.  

Liczba uczniów szkół 

ogólnokształcących  
3010  2812 

Liczba szkół zawodowych 

(technika, branżowe)  
4452 4506 

 
Powyższe dane wskazują na wzrost liczby uczniów w szkołach zawodowych. 
 
Wydział Edukacji podaje, że w roku szkolnym 2019/2020 kontynuowano wdrażanie koncepcji 
merytorycznej CEZiB, co zostało opisane w Programie Edukacja 1, w Działaniu 5. 
 

Działanie 3 

 
1.Egzamin ósmoklasisty został po raz pierwszy wprowadzony od roku szkolnego 2018/2019.  

To egzamin obowiązkowy przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.  Każdy 
ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, 
matematyki, języka obcego nowożytnego. 
 
W tabeli podane zostały średnie wyniki (w %) uczniów rozwiązujących na egzaminie ósmoklasisty 
zadania z arkusza standardowego. 
 

   

Polska  woj. lubuskie  Okręg 
Gorzów   

szkoły publiczne  

język polski  
59 56,44 56,40 62,93 

matematyka  46 41,93 43,34 45,59 

język angielski  54 52,56 51,86 58,46 

język niemiecki   45 42,86 41,64 47,84 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 
 
 
Poniżej podano średnie wyniki (w %) gorzowskich szkół podstawowych (arkusz standardowy). 
 

Szkoła  

wynik % 
2019/2020 

OKE 

język polski  matematyka język angielski język niemiecki stanin  

SP - 1 
wynik szkoły 57,67 35,78 41,98 27,00 

stanin kraju 5 3 4  2 
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SP- 2 
wynik szkoły 68,71 46,26 65,60 53,13 

stanin kraju 7 5 7 7 

SP- 4 
wynik szkoły 63,59 47,57 60,82 95,00 

stanin kraju 6 6 6 9 

SP - 5 
wynik szkoły 55,70 39,23 51,23 X 

stanin kraju 4 4 5 X 

SP - 6 
wynik szkoły 58,27 36,41 42,70 X 

stanin kraju 5 3 4 X 

SP - 7 
wynik szkoły X X X X 

stanin kraju  X X  X  X  

SP - 9 
wynik szkoły 58,88 35,82 50,65 46,75 

stanin kraju 5 3 5 6 

SP - 10 
wynik szkoły 59,48 35,73 47,11 25,00 

stanin kraju 5 3 5  2 

SP - 11 
wynik szkoły 59,70 42,50 53,04 X 

stanin kraju 5 5 5 X 

SP - 12 
wynik szkoły 62,20 44,00 58,14 45,46 

stanin kraju 6 5 6 5 

SP - 13 
wynik szkoły 60,76 49,68 60,87 95,00 

stanin kraju 5 6 6 9 

SP - 14 
wynik szkoły 56,86 37,57 38,86 X 

stanin kraju 4 4 3  X 

SP - 15 
wynik szkoły 69,92 60,08 75,54 62,35 

stanin kraju 8 8 8 8 

SP - 16 
wynik szkoły 60,82 28,05 40,92 58,00 

stanin kraju 5 2 4 7 

SP -17 
wynik szkoły 64,88                         38,92 51,85 X 

stanin kraju 6 4 5 X 

SP - 20 
wynik szkoły 63,75 42,65 60,52 X 

stanin kraju 6 5 6  X 

SP - 21 
wynik szkoły 66,09 45,61 58,07 X 

stanin kraju  7  5 6   X 

SPMS 
wynik szkoły 66,60 51,64 57,17 X 

stanin kraju 7 6 6 X 

woj. lubuskie 56,44 41,93 52,56 42,86 

okręg 56,40 43,34 51,86 41,64 

kraj 59,00 46,00 54,00 45,00 

Gorzów Wielkopolski 62,93 45,59 58,46 47,84 

 
Wnioski   
1. W 2020 roku w Gorzowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 1011 uczniów gorzowskich 
samorządowych szkół podstawowych. Wśród nich 910 rozwiązywało zadania z zestawu 
standardowego, a 101 z zestawu dostosowanego:   

 6 dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   

 6 dla uczniów słabowidzących,   

 4 dla uczniów słabosłyszących, 
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 9 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,   

 17 dla uczniów cudzoziemców, 

 59 dla uczniów z dysleksją rozwojową. 
2. Laureaci konkursów przedmiotowych zostali zwolnieni z 8 egzaminów, w tym:   

 2 uczniów z matematyki,     

  6 uczniów z języka angielskiego. 
3. Średnie wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów: język polski, wybrany język 
nowożytny były wyższe od średnich wyników procentowych uzyskanych w kraju, województwie  
i okręgu. 

 

2.Egzamin maturalny. 

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego                 

w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.  

Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. 

nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów 

dodatkowych w części ustnej. 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego  

w formule obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego  

z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –  

na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Liczba absolwentów gorzowskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2019/2020 wynosiła 1256 osób, z czego 92,52 % (1162 uczniów) zostało zgłoszonych do egzaminu 

maturalnego, natomiast w sesji głównej egzaminu maturalnego w Gorzowie Wielkopolskim do 

egzaminu maturalnego przystąpiło 1412 uczniów, z czego 1099 osób zdało egzamin maturalny. 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego ogółem. 

 
  

tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych w terminie głównym 

 

Polska woj. lubuskie Gorzów 

liczba zdających  259 272 6 127 1412 

absolwenci, którzy zdali egzamin (w 
%)  

74% 72,2% 77,8% 

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju, woj. lubuskim i Gorzowie Wielkopolskim. 

 
Zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. 

przedmiot  
zdający po raz pierwszy  

Polska  woj. lubuskie  m. Gorzów Okręg 

język polski 

przystąpiło 161 592 6 163    

zdało w %  94 94 94,65 93,50 

średni wynik w %  56  51 53,87 51,81 

matematyka  

przystąpiło  161 496 6 157   

zdało w %  85 76 81,43 77,10 

wynik w %  56 49 53,54 49,75 

język angielski  

przystąpiło  152 344 5 293   

zdało w %  95 92 93,26 91,44 

wynik w %  77 71 75,46 70,40 

język niemiecki  
przystąpiło  5 803 826   

zdało w %  91 87 89,54 83,89 
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wynik w %  63 53 60,08 51,04 

język francuski  przystąpiło  499 6   

zdało w %  99 100 100 100 

wynik w %  85 82 58 90 

język rosyjski  

  

przystąpiło  1 992 19   

zdało w %  90 89 100 81,48 

wynik w %  67 76 98 69,68 

język hiszpański  

przystąpiło  589 3   

zdało w %  96 100 100 94,37 

wynik w %  76 81 98 73,10 

Parametry statystyczne egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na 
poziomie podstawowym. 
Zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 
podstawowym w gorzowskich samorządowych szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Przedmiot  

RAZEM LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM 

zdało w %  
średni 
wynik w %  zdało w %  średni wynik w %  zdało w %  

średni 
wynik w % 

język polski - P 94,57 52,38 93,35 55,93 95,79 48,83 

matematyka – P 76,34 48,32 82,61 53,64 70,08 43 

język angielski – P 93,43 71,31 96,43 79,06 90,43 63,55 

Język niemiecki – P 91,75 51,66 90,67 59,955 92,84 43,36 

 
Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie 

dodatkowym (w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we wrześniu) są dostępne dla kraju oraz 

województwa.   

 

 

tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich 
egzaminów obowiązkowych w terminie głównym  
(w czerwcu), dodatkowym (w lipcu)  
i poprawkowym (we wrześniu) 

Polska woj. lubuskie 

liczba zdających  260 262 6 127 

absolwenci, którzy zdali egzamin (w 
%)  

81,8% 79,9% 

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju oraz woj. lubuskim w terminie głównym,  

dodatkowym i poprawkowym. 

 

 

tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do 

wszystkich egzaminów obowiązkowych w 

terminie głównym (w czerwcu), dodatkowym  

(w lipcu) i poprawkowym (we wrześniu) 

przedmiot Polska woj. lubuskie 

język polski zdało w %  94 95 

matematyka zdało w %  83 80 

język angielski zdało w %  94 93 

język niemiecki zdało w %  88 89 

język francuski zdało w %  98 100 

język rosyjski zdało w %  87 89 

język hiszpański zdało w %  96 100 

    Zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

podstawowym w kraju oraz woj. lubuskim w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 
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Wnioski. 

1. Zdawalność egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w terminie 

głównym) w Gorzowie Wielkopolskim była wyższa o ok. 6 punktów procentowych niż  

w województwie lubuskim i ponad 3 punkty procentowe niż w kraju. 

2. Zdawalność egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym  

w Gorzowie Wielkopolskim była na porównywalnym poziomie z języka polskiego jak w kraju, 

województwie lubuskim oraz okręgu. Natomiast zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki 

była niższa o ponad 3 pkt procentowe niż w kraju, ale znacznie lepsza niż w województwie 

lubuskim (ok. 5 punktów procentowych). Biorąc pod uwagę zdawalność egzaminu maturalnego  

z języków obcych w stosunku do zdawalności w kraju była niższa o ok. 2 punkty procentowe  

z języka angielskiego, 1 punkt procentowy z języka niemieckiego ale wyższa o 1 punkt procentowy 

z języka francuskiego, o 10 punktów procentowych z języka rosyjskiego oraz o 4 punkty 

procentowe z języka hiszpańskiego. 

3. Średnie wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym 

są wyższe w Gorzowie Wielkopolskim od średnich wyników w kraju tyko z języka rosyjskiego – aż 

o 31 punktów procentowych oraz języka hiszpańskiego o ok. 22  punkty procentowe. Średnie 

wyniki egzaminu maturalnego były nieznacznie niższe (różnica nieprzekraczająca 3 punktów 

procentowych) z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz 

języka francuskiego.  

 
3.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w dwóch sesjach:  
- sesja 1 – styczeń – luty 2020 r.  
- sesja 2 – czerwiec – lipiec 2020 r. (brak danych na stronie OKE). 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z egzaminów w poszczególnych 

kwalifikacjach obowiązujących w danym zawodzie. Uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich 

części umożliwia otrzymanie tytułu zawodowego.   

 

 

zdawalność w % 

sesja 1  

Polska 69,5 

Woj. lubuskie  73,3 

Okręg 73,6 

Gorzów Wielkopolski 74 

                         Zdawalność egzaminów zawodowych. 

 
Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – technika. 

 

Nazwa szkoły 
Nr 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpili 
do 
egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

B
u

d
o

w
la

n
y

c
h

 i
 

S
a

m
o

c
h

o
d

o
w

y
c

h
 

B. 30. 

Sporządzanie 
kosztorysów oraz 
przygotowanie 
dokumentacji 
przetargowej 

Technik 
budownictwa 

19 10 53 

BD.29. 

Wykonywanie i 
kontrola robót 
budowlanych oraz 
sporządzanie 

Technik 
budownictwa 

14 12 86 
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kosztorysów 

BD.04. 

Wykonywanie robót 
montażowych, 
okładzinowych i 
wykończeniowych 

Technik 
budownictwa 

8 8 100 

M.42 

Organizacja i 
prowadzenie 
procesu obsługi 
pojazdów 
samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

18 17 94 

MG. 18. 

Diagnozowanie i 
naprawa 
podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

21 17 81 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

O
d

z
ie

ż
o

w
y
c
h

 

A.55. Drukowanie cyfrowe 
Technik cyfrowych 
procesów 
graficznych 

11 11 100 

A.23. Projektowanie fryzur 
Technik usług 
fryzjerskich 

14 14 100 

A.74. 

Organizacja 
procesów 
wytwarzania 
wyrobów 
odzieżowych 

Technik przemysłu 
mody 

3 2 66 

AU.14 

Projektowanie i 
wytwarzanie 
wyrobów 
odzieżowych 

Technik przemysłu 
mody 

4 3 75 

AU.21 
Wykonywanie 
zabiegów 
fryzjerskich 

Technik usług 
fryzjerskich 

15 14 93 

AU.23 
Rejestracja, obróbka 
i publikacja obrazu 

Technik fotografii i 
multimediów 

10 9 90 

AU.54 

Przygotowanie oraz 
wykonywanie prac 
graficznych i 
publikacji cyfrowych 

Technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 

12 5 42 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

E
k

o
n

o
m

ic
z
n

y
c
h

 

A.18 
Prowadzenie 
sprzedaży 

Technik handlowiec 2 2 100 

A.22 
Prowadzenie 
działalności 
handlowej 

Technik handlowiec 18 18 100 

A.26 
Sprzedaż produktów 
i usług reklamowych  

Technik organizacji 
reklamy 

3 3 100 

A.27 

Organizacja i 
prowadzenie 
kampanii 
reklamowej 

Technik organizacji 
reklamy 

25 23 92 

A.36 
Prowadzenie 
rachunkowości 

Technik ekonomista 29 29 100 

AU.20 
Prowadzenie 
sprzedaży 

Technik handlowiec 21 20 95 
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AU.29 
Sprzedaż produktów 
i usług reklamowych  

Technik organizacji 
reklamy 

22 18 82 

AU.35 

Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 
organizacji 

Technik ekonomista 58 41 71 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

G
a

s
tr

o
n

o
m

ic
z
n

y
c

h
 

T.12 

Obsługa gości  
w obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie 

Technik hotelarstwa 22 17 77 

T.15 
Organizacja 
żywienia i usług 
gastronomicznych 

Technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

62 59 95 

TG.07 
Sporządzanie 
potraw i napojów 

Technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

58 58 100 

TG.12 
Planowanie  
i realizacja usług  
w recepcji 

Technik hotelarstwa 28 26 93 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

O
g

ro
d

n
ic

z
y

c
h

 

R.18 
Planowanie i 
organizacja prac 
ogrodniczych 

Technik ogrodnik 9 8 90 

R.22 

Organizacja prac 
związanych z 
budową oraz 
konserwacją 
obiektów małej 
architektury 

Technik architektury 
krajobrazu 

11 11 100 

R.11 

Wykonywanie 
czynności 
pomocniczych z 
zakresu realizacji 
zadań inspekcji 
weterynaryjnej 

Technik weterynarii 18 12 67 

RL.10 

Wykonywanie 
czynności 
pomocniczych z 
zakresu usług 
weterynaryjnych 

Technik weterynarii 15 8 53 

Rl.21 

Projektowanie, 
urządzanie i 
pielgnacja 
roślinnych obiektów 
architektury 
krajobrazu 

Technik architektury 
krajobrazu 

8 7 88 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

E
le

k
tr

y
c

z
n

y
c

h
 

EE.02 

Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

Technik 
mechatronik 

41 39 95 

EE.03 

Montaż oraz 
instalowanie 
układów i urządzeń 
elektronicznych       

Technik  
elektronik 

24 20 83 

EE.05 

Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja 
instalacji, maszyn i 
urządzeń 
elektrycznych    

Technik elektryk 27 15 56 

EE.08 
Montaż i 
eksploatacja 

Technik informatyk 48 32 67 
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systemów 
komputerowych, 
urządzeń 
peryferyjnych i sieci   

EE.11 

Administrowanie 
sieciowymi 
systemami 
operacyjnymi i 
sieciami 
komputerowymi   

Technik 
teleinformatyk 

10 10 100 

EE.24 

Eksploatacja 
instalacji i urządzeń 
do wytwarzania i 
przesyłania energii 
cieplnej     

Technik energetyk 9 3 33 

BD.17 

Montaż urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej   

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

8 8 100 

E.14 

Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz 
danych oraz 
administrowanie 
bazami 

Technik informatyk 43 36 84 

E.16 
Montaż i 
eksploatacja sieci 
rozległych 

Technik 
teleinformatyk 

8 7 88 

E.19 

Projektowanie i 
programowanie 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

Technik 
mechatronik 

31 30 97 

E.20 
Eksploatacja 
urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 16 10 63 

E.23 

Eksploatacja 
instalacji i urządzeń 
do wytwarzania i 
przesyłania energii 
elektrycznej 

Technik energetyk 6 4 67 

E.24 

Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i 
instalacji 
elektrycznych 

Technik elektryk 21 11 52 

B.22 

Eksploatacja 
urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

23 18 78 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

T
e

c
h

n
ic

z
n

y
c

h
  

i 
O

g
ó

ln
o

k
s
z
ta

łc
ą

c
y

c
h

 

AU.59 

Przygotowywanie 
sprzętu, 
odczynników 
chemicznych i 
próbek do badań 
analitycznych 

Technik analityk 20 5 25 

EE.08 

Montaż i 
eksploatacja 
systemów 
komputerowych, 
urządzeń 
peryferyjnych i sieci 

Technik informatyk 39 21 54 

RL.08 
Ocena stanu 
środowiska 

Technik ochrony 
środowiska 

14 6 43 
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T
e

c
h

n
ik

u
m

 n
r 

8
 

 
T.14 

Prowadznie 
informacji 
turystycznej oraz 
sprzedaż usłu 
turystycznych 

Technik obsługi 
turystycznej 

11 11 100 

TG.14 

Planowanie i 
organizacja usług i 
imprez 
turystycznych 

Technik obsługi 
turystycznej 

22 21 95 

T.12 

Obsługa gości w 
obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie 

Technik hotelarstwa 11 10 95 

TG.12 
Planowanie i 
realizacja usług w 
recepcji 

Technik hotelarstwa 16 14 87,5 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

M
e

c
h

a
n

ic
z
n

y
c
h

 

MG.19 
Użytkowanie 
obrabiarek 
skrawających 

Technik mechanik 18 17 94 

AU.22 
Obsługa 
magazynów 

Technik logistyk 26 23 89 

M.44 

Organizacja i 
nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

Technik mechanik 13 12 92 

A.29 
Obsługa klientów i 
kontrahentów 

Technik spedytor 17 17 100 

A.32 

Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w 
jednostkach 
organizacyjnych 

Technik logistyk 25 25 100 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w technikach. 

  

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – SB I  stopnia. 

 

Nazwa szkoły 
Nr 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpili 
do 
egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

B
u

d
o

w
la

n
y

c
h

 i
 

S
a
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o

c
h

o
d

o
w

y
c

h
 

AU.04. 
Eksploatacja 
środków transportu 
drogowego 

Kierowca- mechanik 15 2 13 

BD.04. 

Wykonywanie robót 
montażowych, 
okładzinowych i 
wykończeniowych 

Monter zabudowy i 
robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

16 16 100 

MG.18. 

Diagnozowanie i 
naprawa 
podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

16 9 56 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

O
d

z
ie

ż
o

w
y

c
h

 

AU.21 

Wykonywanie 
zabiegów 
fryzjerskich 
 

Fryzjer 4 3 75 
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AU.20 
Prowadzenie 
sprzedaży 
 

Sprzedawca 3 3 
100 

 

AU.18 

Diagnozowanie i 
naprawa 
podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

3 2 67 

AU.17. 
Realizacja procesów 
drukowania i form 
drukowych 

Drukarz 1 0 0 

RL.05 
Zakładanie i 
prowadzenie upraw 
ogrodniczych 

Ogrodnik 1 0 0 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

G
a

s
tr

o
n

o
m

ic

z
n

y
c

h
 TG.04 

Produkcja wyrobów 
cukierniczych 

Cukiernik 2 2 100 

TG.07 
Sporządzanie 
potraw i napojów 

Kucharz 17 16 94 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

E
le

k
tr

y
c
z
n

y
c
h

 

EE.03 

Montaż oraz 
instalowanie 
układów i urządzeń 
elektronicznych 

Elektronik 10 6 60 

EE.04 

Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych Elektromechanik 17 7 41 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

M
e

c
h

a
n

ic
z
n

y
c
h

 

MG.17 

Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

Mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

11 9 82 

MG.18 

Diagnozowanie i 
naprawa 
podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

4 2 50 
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TG.01 

Wykonywanie prac 
pomocniczych w 
obiektach 
świadczących usługi 
hotelarskie 

Pracownik 
pomocniczy obsługi 
hotelowej 

6 5 83 

TG.07 

Sporządzanie 
napojów i potraw 

Kucharz  6 3 50 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach branżowych I 

stopnia 
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Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – CKZ. 

 

Nazwa 
placówki 

Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpili 
do egzaminu 

(liczba) 
 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

 
Zdawalność 

% 

C
e

n
tr

u
m

 K
s

z
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łc
e
n

ia
 Z

a
w

o
d

o
w

e
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AU.36 

Prowadzenie rachunkowości Technik 
rachunkowości 8 6 

 
75 

AU.65 
Rozliczenie wynagrodzeń                   
i danin publicznych 

Technik 
rachunkowości 8 7 

 
88 

EE.02 

Montaż, uruchamianie                           
i konserwacja urządzeń                        
i systemów mechatronicznych 
 

 
Mechatronik 

14 14 

 
100 

EE.05 

Montaż, uruchamianie                           
i konserwacja instalacji maszyn 
i urządzeń elektrycznych 
 

 
Elektryk 

22 18 

 
82 

MG.17 
Montaż i obsługa maszyn                           
i urządzeń 

Mechanik – monter 
maszyn i urządzeń 
 

3 2 
 

67 

MG.19 
Użytkowanie obrabiarek 
skrawających 

Operator obrabiarek 
skrawających 3 3 

 
100 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ckz. 

 

Zdawalność kwalifikacji w zawodzie jest bardzo zróżnicowana w gorzowskich samorządowych 

szkołach ponadpodstawowych kształcących w zawodzie. W Technikach są kwalifikacje, w których 

zdawalność jest na poziomie 100%, jak w przypadku kwalifikacji: BD.04. w Zespole Szkół 

Budowlanych i Samochodowych, w Zespole Szkół Odzieżowych: A.55., A.23, kwalifikacje A.18., A.22., 

A.27 oraz A.36. w Zespole Szkół Ekonomicznych, TG.07. w Zespole Szkół Gastronomicznych, R.22. 

w Zespole Szkół Ogrodniczych, EE.11. oraz BD.17. w Zespole Szkół Elektrycznych, T.14.  

w Technikum nr 8, A.29., A. 32. w Zespole Szkół Mechanicznych. W szkołach branżowych I stopnia 

zdawalność na poziomie 100 % była w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych w kwalifikacji 

BD.04., w Zespole Szkół Odzieżowych AU.20. oraz TG.04 w Zespole Szkół Gastronomicznych. W 

Centrum Kształcenia Zawodowego zdawalność egzaminów zawodowych na poziomie 100 % była na 

kwalifikacji MG.19. oraz EE.02. Występują również kwalifikacje, których zdawalność jest poniżej 30%. 

Są to kwalifikacje AU.59. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze zdawalnością 25%, 

AU.04. w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych ze zdawalnością 13% oraz AU.17. i RL.05. 

w Zespole Szkół Odzieżowych ze zdawalnością 0% (klasa wielozawodowa – do egzaminu w obu 

kwalifikacjach przystąpił jeden uczeń, który nie zdał). 

 
Zdawalność w gorzowskich szkołach kształcących w zawodzie jest wyższa niż zdawalność  
w kraju i porównywalna ze zdawalnością w Okręgu oraz w województwie lubuskim. Wśród większych 
miast Okręgu Gorzów Wielkopolski – w sesji styczeń – luty na tle większych miast Okręgu wypadł 
lepiej niż Koszalin oraz Leszno, natomiast osiągnął wyniki na porównywalnym poziomie z Poznaniem 
oraz Szczecinem. 
 
Działanie 4 
W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono cztery kursy kwalifikacyjne w Centrum Kształcenia 
Zawodowego: AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (20 osób), MG.17 Montaż  
i obsługa maszyn i urządzeń (20 osób), EE.05 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych,  EE02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są kursy doskonalące, organizowane przez Regionalny Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego.  
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Działanie 5 
Poradnictwo zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone przez Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych. Poradnictwo zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano 
w 100 % szkół. 
Liczba uczniów objętych zajęciami grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia  
i zawodu przedstawia tabela poniżej.  

  

Typ szkoły  2019/2020   

Szkoły podstawowe  276 

Szkoły ponadgimnazjalne 

/ponadpodstawowe 

208 

Razem  484  

  

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie przeprowadzonych 
badań:  

 

Typ szkoły  2019/2020  

Szkoły podstawowe  25 

Szkoły ponadgimnazjalne 

/ponadpodstawowe 

6 

Razem  31 

  

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi bez przeprowadzonych badań:  
  

Typ szkoły  2019/2020 

Szkoły podstawowe  13 

Szkoły ponadgimnazjalne 

/ponadpodstawowe 

10 

Razem   23 

 
Liczba uczniów objętych diagnozą związaną z wyborem kierunku kształcenia i planowaniem 
kariery zawodowej: 
 

Typ szkoły  2019/2020   

Szkoły podstawowe  29 

Szkoły ponadgimnazjalne 

/ponadpodstawowe 

11 

Razem  40 

 

 
Polityka prospołeczna 
Bezp. 1. Bezpieczeństwo osobiste 
 

Program 
Symbol 
Bezp. 1 

Bezpieczeństwo osobiste 

Działanie 1 Zintensyfikowanie działań prewencyjnych w zagrożonych rejonach 

Miernik oceny działania 1 Ankiety, sondy prowadzone przez media wśród mieszkańców Miasta; 
Analizy komisji pracujących w mieście; 
Obniżenie wskaźników przestępczości; 
Poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta; 
Zmniejszenie strat spowodowanych wandalizmem- zmniejszenie kosztów. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Działanie 2 Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach 
gromadzenia się młodzieży 

Miernik oceny działania 2 Raport z przeprowadzonych działań 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 
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Koordynator działania 2 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Działanie 3 Większe wykorzystanie monitoringu wizyjnego Miasta do interweniowania 
w przypadku niewłaściwych zachowań i przestępstw 

Miernik oceny działania 3 Raport z wykorzystania monitoringu 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

 
 
Działanie 1 i 2 
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. 
Z uwagi na ogłoszenie w marcu 2020 r. stanu pandemii COVID-19, co wiązało się z zamknięciem 
szkół i przedszkoli, gorzowscy policjanci w stopniu ograniczonym realizowali programy prewencyjne 
ukierunkowane na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, w ramach możliwości i zgodnie  
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Funkcjonariusze KMP zorganizowali łącznie w 2020 r. 226 spotkań, w których udział wzięło ponad 
6174 osób. Policjanci prewencji realizowali działania dotyczące m.in. poprawy bezpieczeństwa dzieci, 
młodzieży, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobieganiu handlowi ludźmi oraz cyberprzemocy. 

 

Adresaci działań Liczba spotkań Liczba uczestników 

Dzieci przedszkolne  27 774 

Uczniowie szkół podstawowych 93 3188 

Uczniowie szkół średnich 75 1610 

Uczestnicy kolonii, półkolonii, 
festynów 

29 562 

Seniorzy 2 40 

razem 226 6174 

 
Ze względu na pandemię, poniżej przedstawione działania profilaktyczne podejmowane były tylko do 
marca 2020 r.: 
 realizacja spotkań w ramach programu profilaktycznego Lupo I-IV, 
 realizacja programu „Świadomie bez przemocy” dla seniorów 
 działania profilaktyczne ruchu drogowego. 
Policjanci przeprowadzili także szereg działań prewencyjnych, takich jak „Bezpieczne ferie 2020”, 
„Bezpieczne Wakacje 2020”, „Rozpoczęcie Roku Szkolnego” oraz „Zakończenie Roku Szkolnego”, 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom miasta i powiatu, a także 
ochronę małoletnich przed przestępczością. Wzmożone działania polegały m.in. na sprawdzaniu 
miejsc grupowania się młodzieży, kontroli kąpielisk i miejsc zorganizowanego wypoczynku, 
sprawdzaniu punktów sprzedaży alkoholu pod kątem udostępniania go osobom niepełnoletnim. 
Wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz wprowadzone obostrzenia, funkcjonariusze 
Komendy nie mieli możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych akcji edukacyjnych 
i prewencyjnych w placówkach oświatowych oraz miejscach gromadzenia się młodzieży. Wspólnie  
z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przygotowano „Kompendium wiedzy 
dla gorzowskich seniorów”, gdzie zawarto wiedzę dot. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. 

 
Straż Miejska 
Straż Miejska w 2020 r. podejmowała następujące działania związane ze zintensyfikowaniem działań 
prewencyjnych w zagrożonych rejonach: 
 
W ramach ograniczania naruszeń prawa przez bezdomnych: 
- doprowadzono do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym 28 bezdomnych, 
- przeprowadzono 50 kontroli miejsc osób bezdomnych. 
 
W ramach naruszeń 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 94 interwencje, 
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- nałożono 14 mandatów karnych, 
- w  przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie. 

  
W ramach poprawy poczucia porządku i bezpieczeństwa  obywateli przez ograniczenie zjawiska 
spożywania alkoholu (i następstw w postaci zakłócania spokoju, używania słów wulgarnych, 
dewastacji mienia) w miejscach publicznych np. parkach, placach zabaw, terenach szkół: 
- ujawniono 664 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
- wobec 98 zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego, 
- skierowano 6 wniosków do Sądu o ukaranie, 
- w  przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie. 

 
Straż Miejska w 2020 r. podejmowała następujące działania związane prowadzeniem działań 
prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży: 
 
Ze względu na zagrożenie związane z pandemią ilość spotkań w 2020 r. została znacznie 
ograniczona. 

 
W lutym  2020 r.  strażnicy   przeprowadzili   zajęcia  prewencyjno  -  edukacyjne w Przedszkolu  
Miejskim  nr 20 im.  „Przyjaciół Przyrody”  przy ul. Walczaka 47.  Celem spotkania było wspólne 
czytanie książek i prezentacja zawodu. W spotkaniu wzięły udział dwie grupy przedszkolaków, razem 
40 dzieci. Wręczono dzieciom odblaski. 

                                                  
Działanie 3 
Monitoring  wizyjny  miasta  Gorzowa  Wlkp. jest  obsługiwany  i  wykorzystywany  do ujawniania 
przestępstw i wykroczeń przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.  
 
Ponadto Wydział Inwestycji podaje, że w ramach zadania pn.: „Budowa systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej i monitoringu miejskiego” w sierpniu 2020 r. została podpisana umowa 
z Konwerga Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i 
monitoringu miejskiego. 
Wykonawca ma dostarczyć i zamontować 33 nowe kamery, utworzyć centrum serwerowe w siedzibie 
Urzędu Miasta oraz centrum monitoringu wizyjnego w budynku Komendy Miejskiej Policji. Będzie 
musiał również zdemontować stare kamery, a w ich miejsca zainstalować nowe. 
  
Nowe kamery pojawią się m.in. przy ul. Jagiełły, Herberta, Obotryckiej, na placu Staromiejskim, na 
skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Sikorskiego, koło Arsenału, w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej  
i Ogrodowej, przy Studni Czarownic, a także na bulwarach i w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego  
i Garbary oraz Sikorskiego i Dworcowej. 
  

Kult. fiz. 1. Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu szkolnego, 
młodzieżowego, kwalifikowanego i powszechnego oraz organizacji widowisk 
sportowych na wysokim poziomie 

Program 
Symbol 
Kult. fiz.  1 

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

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

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

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej  

Działanie 2 Zapewnienie niezbędnych środków własnych oraz rządowych i unijnych na 
realizację powyższych zadań 

Miernik oceny działania 2 Analiza budżetu miasta 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 3 Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców zadań 

Miernik oceny działania 3 Analiza dokumentacji i wyników konkursów ofert 
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Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 4 Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej 
i  modernizowanej bazy sportowej 

Miernik oceny działania 4 Analiza stopnia wykorzystania obiektów – częstotliwości imprez i frekwencji 
na nich 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Kultury Fizycznej 

 

Wydział Sportu podaje, że w 2020 r. wyłoniono wykonawcę, który podjął się budowy nowoczesnej hali 
widowiskowo- sportowej. W styczniu 2021 r. została podpisana umowa z firmą Budimex S.A. Cała 
inwestycja będzie kosztować 89 mln 157 tys. PLN (finansowanie inwestycji z budżetu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Prace budowlane 
zaplanowane są na dwa lata. Budynek hali będzie wizualnie nawiązywać do Centrum Sportowo- 
Rehabilitacyjnego Słowianka, aby cały kompleks był ze sobą spójny. Obiekt dedykowany jest dla 
dyscyplin sportowych, takich jak koszykówka oraz piłka ręczna z możliwością rozgrywania innych 
dyscyplin, w tym piłki siatkowej czy futsal, a także tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, unihokej. 
Hala dostosowana będzie do rozgrywek międzynarodowych, posiada szatnie dedykowane dla 
gospodarzy, gości oraz korzystających z obiektu. Planowana jest ścisła współpraca z klubami 
sportowymi i Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie wspólnego wykorzystania 
potencjału hali. Cały obiekt wraz z terenem przyległym został zaprojektowany z myślą  
o niepełnosprawnych sportowcach i uczestnikach imprez. 
 
Pod koniec listopada 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy budowy stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego. Wykonawcą została firma Tamex Obiekty Sportowe  
z Warszawy. Cała inwestycja będzie kosztować 17 mln 849 tys. PLN (finansowanie inwestycji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu). Prace przy budowie stadionu powinny zakończyć się w marcu 2022 r.   
W miejscu istniejącej płyty boiska piłkarskiego przy ulicy Krasińskiego ma powstać nowa ośmiotorowa 
bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa, dwuścieżkowa 
skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż oraz dwie dwukierunkowe 
skocznie do skoku o tyczce.   
W sektorze rzutów wewnątrz bieżni powstaną dwie rzutnie do rzutów oszczepem, do pchnięcia kulą, 
rzutów dyskiem i młotem. Powstaną boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, z systemem zraszania  
i drenażem. Przebudowane zostaną także trybuny. Na terenie boiska piłkarsko-lekkoatletycznego 
powstaną tzw. rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne.  

 
Ponadto w 2020 r. Wydział Inwestycji realizował następujące inwestycje: 
 Centrum Edukacji Zawodowej – budowa hali sportowej - zadanie uzyskało dofinansowanie ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – Sportowa Polska, edycja 2020. Roboty obejmują budowę budynku hali sportu. Hala 
będzie posiadała boiska sportowe wraz z widownią. Parter budynku będzie także stanowił 
pomieszczenia pomocnicze, takie jak: magazyny podręczne sprzętu sportu, sanitariaty, szatnie, 
natryski, pomieszczenia socjalne dla pracowników. W sąsiedztwie hali wybudowany zostanie 
zespół toalet przeznaczonych dla widzów.  W przestrzeni holu zostanie wybudowany bufet/ 
kawiarnia z obsługą cateringową. Piętro będzie podzielone na kilka mniejszych sal sportowych  
z przeznaczeniem na siłownię, spinning, aerobik i salę wielofunkcyjną wraz z zespołem 
sanitariatów i pomieszczeniami socjalnymi. Piętro będzie połączone łącznikiem z budynkiem 
administracyjno-dydaktycznym. Wybudowany został stan surowy: fundamenty, ściany, stropy, 
dach, ściany działowe. Zamontowano pokrycie dachowe. Zakończono roboty tynkarskie. 
Wykonano wylewki pod warstwy posadzkowe. Wykonano instalację wentylacyjną w hali sportowej 
i instalację odwodnienia dachu. Montowano elewację systemową z klinkieru. Zakończono montaż 
elewacji z dyli szklanych, montaż stolarki aluminiowej. Wykonano izolację termiczną fundamentów 
z zasypką. Wykonano obróbki blacharskie, instalację elektryczną i teletechniczną.  

 
 Budowa strefy rekreacji na Piaskach – skwer przy ul. K. Wielkiego – w ramach zadania  

w 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W planach jest zamontowanie urządzeń 
rekreacyjnych, takich jak: zestaw sprawnościowy typu street workout oraz zestaw linowy. Ponadto 
zostaną umieszczone ławki parkowe, kosze na śmieci oraz zostaną nasadzone drzewa.  
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Kult. fiz. 2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Program 
Symbol 
Kult. fiz. 2 

Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Działanie 1  Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej jako wychowaniu 
prozdrowotnym. 

Miernik oceny działania 1 W oparciu o diagnozę dokonaną na potrzeby będącej w trakcie 
opracowywania strategii kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009-2016 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 2 Realizacja systemu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym 
z uwzględnieniem Gorzowskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży oraz 
programu „Sport Wszystkich Dzieci”, w tym również niepełnosprawnych. 

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

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 

 
Działanie 1  
W 2020 r. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nagrodził 220 zawodników oraz 44 trenerów za 
wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2019 r. Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 
przeznaczono 504.750,00 PLN, natomiast na wypłatę całorocznych stypendiów sportowych 
277.500,00 PLN. 
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu 
kształtowała się następująco: 
a) W ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym przekazano w sumie 

3.192.128,49 PLN; na tę sumę składa się 70 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, na których realizację przekazano 1.682.543,49 PLN oraz 46 zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na kwotę 1.509.585 PLN. 

b) Na zadania związane ze wspieraniem sportu dofinansowano 16 zadań z zakresu wspierania 
sportu wyczynowego na łączną kwotę 3.100.000,00 PLN 

c) Na zadania związane z utrzymaniem bazy sportowej dofinansowano 13 zadań z zakresu 
wspierania sportu wyczynowego na łączną kwotę 500.000,00 PLN. 
 

Działania 2 
W 2020 r. ze względu na restrykcje wynikające z pandemii Covid-19 imprezy sportowo- rekreacyjne 
były bardzo ograniczone. Odbyły się rozgrywki Ekstraligi żużlowej, z zachowaniem reżimu sanitarnego 
- w obecności 50% widzów przeprowadzono w Gorzowie dwa turnieje cyklu Grand Prix na żużlu,  
w których o powtórny tytuł najlepszego żużlowca na świecie walczył Bartosz Zmarzlik.    
Udało się w drugim półroczu uruchomić pozostałe rozgrywki ligowe, w których udział brały między 
innymi: 

 KS Stal Gorzów w piłce ręcznej,  

 KS Warta Gorzów w III lidze piłki nożnej,  

 ZKS Stilon w IV lidze piłki nożnej, 

 AZS AJP w ekstralidze koszykówki kobiet.  
Ponadto odbyło się kilka imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, m.in.:  

 zawody ekstremalne na skateparku,  

 Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w siatkówce plażowej,  

 Regaty Kajakowe im. Piotra Głażewskiego,  

 festiwal szachowy im Emanuela Laskera. 
 

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

Program 
Symbol 
Kult. fiz. 3 

Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz 
dyscyplinach indywidualnych 

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

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

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 2 Stała poprawa warunków szkoleniowych zgodnych ze światowymi 
trendami, w tym również w Zespole Szkół Sportowych – rozbudowa 
zakresu szkolenia o gry zespołowe 

Miernik oceny działania 2 Monitoring wyników sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 3 Podniesienie poziomu usług medycznych dla gorzowskich sportowców 

Miernik oceny działania 3 Analiza liczby zatrudnionych lekarzy oraz poziomu finansowania 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury Fizycznej 

Działania 1 
Środki finansowane przekazane w 2020 r. przez Miasto Gorzów Wielkopolski na potrzeby klubów 
sportowych reprezentujących kluczowe dyscypliny sportowe: 

1. Stal Gorzów S.A. (żużel) – 1.000.000,00 PLN, 

2. AZS-AJP ( koszykówka kobiet) – 800.000,00 PLN, 

3. KS Stal Gorzów Wlkp. ( piłka ręczna) – 480.000,00 PLN,  

4. MUKS Warta Gorzów Wlkp. (piłka nożna mężczyzn) – 200.000,00 PLN, 

5. KS Admira (kajakarstwo) –  20.000,00 PLN 

6. KS G’Power (kajakarstwo) – 20.000,00 PLN 

7. KS Alfa (piłka wodna) –  80.000,00 PLN 

8. UKS Floorball(unihokej) – 40.000,00 PLN 

9. Klub Szachowy Stilon (szachy) – 40.000,00 PLN 

10. GKS Gorzovia (tenis stołowy) –  80.000,00 PLN 

11. ALKS AJP (lekkoatletyka ) – 20.000,00 PLN 

W 2020 r. łącznie przekazano 3.100.000,00 PLN na potrzeby klubów sportowych reprezentujących 
kluczowe dyscypliny sportowe, tj. o 380.000,00 PLN więcej niż w 2019 r. 
 
Działanie 2 
Gry zespołowe nie zostały wprowadzone do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego z uwagi na zbyt 
skromne warunki obiektu. Z możliwości kształcenia się w tej szkole korzystają pływacy, waterpoliści, 
kajakarze, wioślarze, a także lekkoatleci. Wymienione dyscypliny są największymi beneficjentami 
edukacji prowadzonej w tej placówce. Gry sportowe były wspomagane w inny sposób. Koszykówka 
kobiet ma swoje główne oddziały w SP- 13 na poziomie szkoły podstawowej oraz klasy sportowe  
w liceum przy Akademii Jakuba z Paradyża. Piłka ręczna prowadzi swoje szkolenie w SP-2, a piłkarze 
nożni mają swoje klasy w SP- 6, SP-21, ZSTiO oraz podobnie jak koszykarki w AJP. 
 
Działanie 3  
W marcu 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania  
o zdolności do uprawiania sportu dzieci w młodzieży oraz zawodników do 23 roku życia.   
Wynika z niego, że w przypadku dzieci i młodzieży do 19 roku życia orzeczenie może wydać również 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu 
zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej. W związku z powyższym zwiększyła się liczba 
lekarzy, którzy mogą orzekać o zdolności do uprawiania sportu. 
Miasto Gorzów, jako JST nie ma instrumentów prawnych, wpływających na zmianę powyższych 
uwarunkowań.  
 

Kultura 1. Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście 

Program 
Symbol 
Kultura 1 

Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście. 

Działanie 1  Określenie potrzeb mieszkańców  

Miernik oceny działania 1 Badania ilościowe lub jakościowe dot. imprez odbywających się w danym 
okresie oraz zainteresowanie nimi ze strony oczekujących grup 
społecznych. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe od 2010 r.  
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Koordynator działania 1 Wydział Kultury  

Działanie 2 Szeroka konsultacja planowanych działań wśród uczniów gorzowskich 
szkół 

Miernik oceny działania 2 Stworzenie raportu 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe od 2010 r.  

Koordynator działania 2 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Wydział Kultury 

Działanie 3 Poszerzenie oferty instytucji kultury 

Miernik oceny działania 3 Ranking nowych ofert 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

 
Działanie 1 
W 2020 r. nie były prowadzone badania dotyczące bezpośrednio wydarzeń kulturalnych odbywających 
się danym okresie. 
Działanie 2 
W 2020 r. nie były prowadzone badania wśród uczniów, tym samym nie odbyły się konsultacje  i nie 
powstał raport. 
 
Działanie 3 
Poniżej opisano informacje dot. poszerzenia oferty instytucji kultury: 
 Miejskie Centrum Kultury: 

- „EKO środy”, 

- „W kobiecym kręgu”, 

- „Pozytyvka’st – Live stream”, 

- „Dobry wieczór, Gorzów”. 

 
 Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska: 

- Musical Przygoda w Krainie Oz, 

- spotkania on-line w ramach Muzyki w raju, 

„Do zobaczenia” projekt MKIDN „Kultura w sieci”. 

 
 Miejski Ośrodek Sztuki: 

- Wirtualna Sala Kinowa mojeekino.pl, 

- Warsztaty: Pierwszy  Krok do Filmu i Telewizji,  

- Warsztaty: Mała Akademia Animacji. 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: 
- Wiadomości z Książnicy Herberta  on-line, 

- Z książką w plenerze  on-line, 

- Pan Cogito w Gorzowie. 

 

Kultura 2. Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych 

Program 
Symbol 
Kultura 2 

Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych 

Działanie 1  Budowa centrum edukacji artystycznej 

Miernik oceny działania 1 Oddane do użytku obiekty: sala koncertowa (I etap) oraz szkoły artystyczne 
(II etap) 

Termin realizacji działania 1 I etap 2010, II etap 2012 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury 

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

Miernik oceny działania 2 Liczba obiektów oddanych do użytku  

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury 

 
Wydział Kultury podaje, że w 2020 r. przeprowadzono: 

 modernizację Miejskiego Ośrodka Sztuki, wkład do Programu Operacyjnego Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2020 – Cyfryzacja „Kina 60 Krzeseł”, etap 4 - 30.000,00 PLN;  
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 modernizację Miejskiego Ośrodka Sztuki -  „Modernizacja Kina 60 Krzeseł – etap 5” -  
44.000,00 PLN; 

  modernizację Miejskiego Ośrodka Sztuki (wymiana okien i parapetów) -  50.000,00 PLN.  

 
Ponadto poniżej znajduje się opis zadań realizowanych w 2020 r. przez Wydział Inwestycji: 
 
 Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz 

dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej. 
Obiekt przy ul. Wełniany Rynek 18 został zaprojektowany pod potrzeby Miejskiego Centrum Kultury. 
W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowa budynku MCK wraz  
z dociepleniem i elewacją budynku wysokiego tzw. „przemysłówki” oraz przebudową ul. Wełniany 
Rynek na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej i zagospodarowaniem terenu obejmującego 
obszar między ulicami Wełniany Rynek – Chrobrego – Sikorskiego, obszar między ul. Chrobrego – 
Jagiełły – Hawelańską a budynkiem MCK. W 2020 r. trwała procedura przetargowa na wybór 
Wykonawcy Robót.  Projekt jest realizowany ze środków ZIT MOF GW w ramach RPO Lubuskie 2020. 
 
 Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wielkopolskim. 
Poniesione wydatki w 2020 r. dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do 
przeprowadzenia modernizacji instalacji Miejskiego Ośrodka Sztuki. W ramach dokumentacji 
projektowej przeprowadzono inwentaryzację, wykonano projekty dla branży elektrycznej, 
teletechnicznej i teleinformatycznej i sygnalizacji pożaru, specyfikację techniczną, przedmiary oraz 
kosztorysy dla poszczególnych branż.  
 

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

Program 
Symbol 
Kultura 3 

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

Działanie 1  Opracowanie strategii rozwoju kultury 

Miernik oceny działania 1 Badanie opinii publicznej - ocena świadczonych usług kulturalnych  (poziom 
zadowolenia); 
Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług kulturalnych  z    
uwzględnieniem  kryterium demograficznego (prognozowanie); 

Termin realizacji działania 1 Do 2012 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury 

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

Miernik oceny działania 2 Raport 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury 

Działanie 3 Konstruowanie projektu budżetu zapewniającego realizację określonych zadań 
z zakresu kultury 

Miernik oceny działania 3 Analiza budżetu 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

 
Działanie 1 
Działanie zakończone. 
 
Działanie 2  
W 2015 r. zostało zakończone zadanie: reorganizacja sieci miejskich instytucji kultury. Miasto nie 
planuje  tworzenia nowych instytucji kultury.  
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30 października 2019 r. na mocy uchwały Rady Miasta nr XV/249/2019 został przyjęty Program 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. 
 
W 2020 r. wykreowano nowy produkt „Dobry wieczór Gorzów” – weekendowe koncerty w mieście na 
Starym Rynku, bezpłatne dla mieszkańców i turystów. 
 
Działanie 3 
Wydział Kultury podaje, że na zadania związane z kulturą przeznaczono w 2020 r.  
15.795.553,00 PLN, w tym: 
 dotacje dla instytucji kultury – kwota 14.598.553,00 PLN, 
 dotacje celowe na realizację zadań publicznych – kwota 555.976,64 PLN, 
 dotacja celowa na pomoc pomiędzy jednostkami JST –  150.000,00 PLN, 
 pozostałe wydatki na działalność – kwota 344.874,69 PLN, w tym: 

 110.000,00 PLN – stypendia dla 21 osób zajmujących się upowszechnianiem kultury  
w zakresie: literatury, muzyki, sztuk wizualnych, teatru oraz filmu, 

 3.175,00 PLN – oprawa artystyczna – wręczanie Stypendiów, 

 25.000,00 PLN  – Statuetka i Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta, 

 1.289,09 PLN – Dzień Pamięci i Pojednania, 

 24.755,00 PLN – Inauguracja Sezonu Artystycznego, 

 5.559,60 PLN – współorganizacja Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, 

 20.000,00 PLN realizacja Budżetu Obywatelskiego – „Fanty za Fanty, Kino na Bojo, dawaj 
Kolego na Cegielskiego”, 

 7.380,00 PLN -  Iluminacja świetlna z okazji Dnia Niepodległości, 

 80.000,00 PLN – Gorzowskie Spotkania Teatralne, 

 60.000,00 PLN - organizacja spektakli teatralnych z ok. Dnia Niepodległości, 

 5.904,00 PLN – produkcja dwóch utworów muzycznych w gatunku pop, 

 1.812,00 PLN – przygotowanie kompozycji kwiatowych. 
 

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

Program 
Symbol 
Społ.1 

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

Działanie 1  Realizacja Strategii Polityki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + 

Miernik oceny działania 1 Monitoring poprzez coroczne sporządzanie sprawozdań z realizacji Strategii 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 GCPRiPS, Wydział Spraw Społecznych 

 
Działanie 1 stanowi osobny przedmiot sprawozdania z realizacji „Polityki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2023+”, które jest przedstawiane corocznie w miesiącu maju Radzie 
Miasta przez Wydział Spraw Społecznych.  
 

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

Program 
Symbol 
Prom.-rozw. 1 

Budowa marki Gorzowa Wlkp. 

Działanie 1 Realizacja założeń strategii zarządzania marką Gorzów. 

Miernik oceny działania 1 Uchwalenie strategii  

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 1 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta * 

 
W listopadzie 2020 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchyliła uchwałę nr LXIX/1098/2010  
z 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką Gorzów,  
w związku z tym przez cały 2020 rok działania miasta miały na celu wygaszanie działań, realizujących 
założenia tejże strategii.   
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Ponadto, w 2020 roku, realizację założeń strategicznych w znaczący sposób utrudniała pandemia 
COVID-19. Mimo to realizowane były następujące działania: 
 
Działania nad Wartą: 
- rocznica ustanowienia w Gorzowie Wielkopolskim polskiej administracji - w ten dzień obchodzony 
jest Dzień Pioniera - kwiaty pod pomnikiem Pioniera na nadwarciańskim bulwarze złożyli 
przedstawiciele władz miasta. 
 
Landsberg, jako spuścizna kulturowa miasta Gorzowa: 
- Dzień Pamięci i Pojednania - styczeń 2020 r. z udziałem przedstawicieli mniejszości niemieckiej, 
potomków rdzennych mieszkańców przedwojennego Gorzowa; 
 
- 763. Urodziny Miasta - 2 lipca 2020 - rocznica ustanowienia praw miejskich dla Gorzowa - oficjalne 
uroczystości na Placu Grunwaldzkim zakończone uderzeniem w Dzwon Pokoju oraz nadanie 
honorowego obywatelstwa Janowi Tomaszewiczowi podczas uroczystej sesji Rady Miasta; 
 
- promocja Renety Landsberskiej i jej kulinarnego potencjału zamkniętego w Gorzowskim Słoiku 
Jabłkowym podczas wakacyjnej promocji miasta w cyklu „Gorzów in Tour”. 
 
Realizacja planów i wyznaczonych celów: 
- kontynuacja i realizacja założeń kampanii wizerunkowo - tożsamościowej GORZÓW #StądJestem  
z udziałem wybitnych mieszkańców (zwanych ambasadorami kampanii), którzy realizują swoje pasje  
i osiągają sukcesy, promując jednocześnie swoje rodzinne miasto, jako bazę dla swoich osiągnieć; 
 
- promocja nowego cyklu kulturalno - artystycznego w mieście „Dobry wieczór Gorzów”; weekendowe 
koncerty na Starym Rynku, bezpłatne dla mieszkańców i turystów; 
 
- PoznajMY Gorzów na nowo - projekt, promujący Gorzów wśród gorzowian, zachęcający 
mieszkańców, by  jeszcze lepiej poznali miasto, zobaczyli ile się zmieniło, poznali Gorzów i od nowa 
odkryli go dla siebie; 
 
- Gorzów on Tour - projekt promocji turystycznej miasta, którego celem była promocja miasta wśród 
mieszkańców województwa lubuskiego, zaproszenie ich do spędzenia wolnego czasu i odkrycia 
Gorzowa na nowo; 
 
- „Gorzów blisko świąt 2020” - szereg działań, by przybliżyć mieszkańcom świąteczny klimat, w tym 
organizacja jarmarku bożonarodzeniowego. 
 
Mozaika etniczna: 
- 32. edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2020. 
 
Zadbane parki/ slow life: 
- Nocny Szlak Kulturalny - wrzesień 2020; 
- Rowerowa Stolica Polski - wrzesień 2020; 
- rewitalizacja Parku Róż i Parku Kopernika. 
 

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

Program 
Symbol 
Prom.-rozw. 2 

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

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

Miernik oceny działania 1 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 1 Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 
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Miasta 

Działanie 2  
 

Gromadzenie i opracowywanie wszelkich informacji o istotnych dla 
przedsiębiorczości i warunkach funkcjonowania gospodarczego w mieście 

Miernik oceny działania 2 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe  

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

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

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

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 3 Biuro Obsługi Inwestora  

 
Działanie 1 
Działanie zakończone. 
 
Działanie 2 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu analizuje i gromadzi informacje dotyczące zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników rozwoju lokalnego, w tym makro- i mikroekonomicznych. 
Trwałości rozwoju sprzyja zrównoważone i racjonalne wykorzystanie obszaru ekonomicznego, 
społecznego oraz środowiska naturalnego, stąd analizie podlegają m.in.  

 inwestycyjne wydatki majątkowe per capita,  

 udział procentowy wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy,  

 wydatki na transport i łączność per capita,  

 udział procentowy wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy,  

 udział procentowy dochodów własnych w dochodach budżetu gminy,  

 liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,  

 liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,  

 liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,  

 napływ ludności na 1000 mieszkańców,  

 odpływ ludności na 1000 mieszkańców,  

 procent ludności korzystający z wodociągów,  

 procent ludności korzystający z kanalizacji ścieków,  

 procent ludności korzystający z oczyszczalni ścieków.  
 
Czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy jest edukacja i poziom wykształcenia mieszkańców. 
Dobrze wykształceni mieszkańcy to kreatywni i innowacyjni przedsiębiorcy oraz pracownicy.  
W perspektywie wpływa to na wzrost jakości popytu oraz kształtuje poziom płac. Monitorowana jest 
więc struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich liczba na 1000 mieszkańców.  
 
Miasto, jako członek Związku Miast Polskich współpracuje oraz korzysta z danych gromadzonych  
w ramach Systemu Analiz Samorządowych. SAS jest największą samorządową bazą danych 
statystycznych, pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz ze źródeł statystyki publicznej obrazującą 
na podstawie ponad 1000 wskaźników koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych 
przez JST, główne uwarunkowania rozwojowe, efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju). 
SAS bada:  

 drogi, transport publiczny (od 1999),  

 pomoc społeczną (od 1999),  

 kulturę (od 2000),  

 gospodarkę komunalną (od 2007),  

 gospodarkę mieszkaniową (od 2007),  
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 efektywność energetyczną miast (od 2009),  

 edukację (od 2000, a od 2006 na podst. SIO),  

 finanse JST (od 2004),  

 demografię (od 2007),  

 wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007),  

 współpracę z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010).  
 
Wskazany katalog wskaźników nie wyczerpuje źródeł pozyskiwania informacji przez Wydział Obsługi 
Inwestora i Biznesu i nie ma charakteru enumeratywnego.  
 
Działanie 3 
 
TERENY INWESTYCYJNE  
 
W 2020r. realizowany był proces sprzedaży działek dla małych i średnich przedsiębiorców przy  
ul. Dobrej/Miłej, które zostały uzbrojone w ramach projektu pn. „Zbrojenie terenów inwestycyjnych”, 
realizowanego w ramach w ramach ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020. 
 
W 2020r. Miasto przeprowadziło inwentaryzację przebiegu wszystkich rodzajów sieci infrastruktury 
technicznej, znajdujących się na gruntach stanowiących własność Miasta i rozpoczęto regulację stanu 
prawnego na gruntach miejskich nowej infrastruktury technicznej, aby umożliwić inwestorom 
rozpoczęcie prac inwestycyjnych bez zbędnej zwłoki. 
 
 
INWESTYCJE 
Przy trasie wylotowej na Gdańsk, na sprzedanych w 2018 r. za ponad 13 mln PLN działkach przy ulicy 
Walczaka, Jedwabniczej i Silwanowskiej, prowadzone są przygotowania do zagospodarowania 
nieruchomości. Powstanie tu zespół obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 
zabudowy ponad 47 tys. mkw. Znajdą się w nim: dwudziesty w Polsce hipermarket Selgros (ponad 13 
tys. mkw.), retail park (12,5 tys. mkw.), sklep typu „DIY” (12,9 tys. mkw.), centrum rozrywki (4 tys. 
mkw.), multi market (4,4 tys. mkw.) oraz stacja paliw. 
 
Przy ulicy Szczecińskiej wybudowano centrum logistyczne Panattoni Park Gorzów. Jest to 
inwestycja o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego. W 2020r. powstał jeden, z dwóch 
planowanych, nowoczesnych budynków magazynowych. Dzięki możliwości elastycznego 
kształtowania modułów magazyny są w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż. Park 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Lokalizacja w pobliżu węzła z drogą S3 zagwarantuje połączenie lądowe z najważniejszymi rynkami 
zbytu w kraju oraz za granicą. Położenie w pobliżu miasta oraz bliskość uczelni wyższych, zapewnią 
dopływ wykwalifikowanych pracowników oraz doskonałą komunikację. W obiekcie swoją działalność 
rozpoczęły dwie firmy. Firma Omnipack, wynajęła blisko 6,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Jest 
to lider rynku logistyki dla e-commerce w Polsce, świadczący kompleksową obsługę sklepom 
internetowym. Druga to Logoplast - międzynarodowa firma zajmująca się projektowaniem i produkcją 
opakowań z tworzywa sztucznego. Działa w 16 krajach, ma 63 fabryki, zatrudnia ponad dwa tysiące 
pracowników. Firma jest zaangażowana w działania proekologiczne, w tworzenie nowych metod 
recyklingu. 
Panattoni Europe jest europejską filią jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowej 
Panattoni Development Company, firmy założonej w USA w 1986 roku przez Carla Panattoni.  
W Polsce od 2005 r. Od początku swojej działalności w Europie firma zrealizowała projekty o łącznej 
powierzchni przekraczającej 9,6 milionów mkw., większość (7,5 mln mkw.) w Polsce. Trwają prace 
przygotowawcze do budowy drugiego budynku magazynowego. 
 
W kompleksie działek przy ul. Dobra/Miła sprzedanych zostało 5 działek, na których zlokalizowane 
zostaną działalności małych i średnich przedsiębiorców. Swoją działalność posadowią tam głównie 
lokalne firmy z branży usługowej tj. spożywczej, budowlanej, transportowej, inżynierii sanitarnej. 
 
W 2020 r. Miasto uruchomiło Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP), który stanowi 
centralną baze danych, gromadzącą wszystkie dane przestrzenne miasta. Znajdują się w nim 
ewidencje gruntów i budynków, mapy, rejestr cen i wartości nieruchomości oraz dane z ewidencji 
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ludności. System jest częścią projektu pod nazwą „Rozwój usług elektronicznych świadczonych przez 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych", realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  
Miejski System Informacji Przestrzennej jest narzędziem dedykowanym w sposób szczególny 
przedsiębiorcom, geodetom, urbanistom, architektom, rzeczoznawcom. Ułatwia proces inwestycyjny, 
w tym procedury budowlane. Nowy geoportal będzie umożliwiał poznanie wszystkich decyzji  
o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydanych od 2003 r. Znajduje się  
w nim mapa zniszczeń wojennych w formie interaktywnej oraz mapa Gorzowa z 1945 r., prezentująca 
archiwalne zdjęcia i widokówki wraz z ich lokalizacją. Można też tam znaleźć informacje dotyczące 
geodezji, urbanistyki, ekofizjografii, historii, edukacji, budżetu obywatelskiego, turystyki czy demografii. 
Zdaniem ekspertów, gorzowski zbiór danych jest jednym z największych i najnowocześniejszych  
w Polsce. 
 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
 REGIONALNE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W październiku 2020 r. ruszył remont zabytkowego obiektu Willi Jaehnego przeznaczonego pod 
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Wspólna inicjatywa Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Zachodniej 
Izby Przemysłowo-Handlowej służy profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu dopasowanych 
do potrzeb przedsiębiorców. Dzięki realizacji wspólnego przedsięwzięcia, powstanie płaszczyzna 
wzajemnej współpracy, motywująca rozwój gospodarczy w obszarze Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa oraz subregionu gorzowskiego. Miejsce gdzie lubuscy przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z wielu usług, od szkoleń, mediacji po choćby legalizację dokumentów eksportowych. 
Liderem projektu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Przetarg na przeprowadzenie remontu 
wygrała lokalna firma PPHU Drew-Plast Dariusz Mazowiecki z Kłodawy. Inwestycja uzyskała 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Koszt całego 
przedsięwzięcia to ok 10 mln PLN, z czego wnioskowane dofinansowanie na poziomie 8,5 mln PLN.  
 
 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo- Przemysłowy tworzy nowoczesną infrastrukturę, 
która posłuży gorzowskim przedsiębiorcom zakładającym własną firmę, ale również tym, którzy już 
prowadzą działalność gospodarczą. Nowoczesne pomieszczenia biurowe z pełną bazą IT, strefą 
kreatywną i zapleczem socjalnym pozwolą na prowadzenie działalności w innowacyjnym środowisku, 
w dobrej cenie i lokalizacji. Dodatkowym atutem będzie wsparcie doradcze i finansowe dla 
nowatorskich pomysłów. Powierzchnia użytkowa budynku to 2 800 mkw. Pomysł jest wspólną 
inicjatywą władz Gorzowa, GOT oraz spólki miejskiej Inneko. Kamieniem milowym w rozwoju pomysłu 
było wniesienie przez miasto do spółki GOT nieruchomości przy ulicy Targowej 9. Zgodę na to, 
jeszcze w czerwcu 2019 roku, wyraziła Rada Miasta. W 2020r. przetarg na wykonanie prac 
budowlanych związanych z powstaniem inkubatora wygrała gorzowska firma GOTECH. Inwestycja 
uzyskała dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka  
i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości”. Wartość projektu to ponad 11 milionów 
złotych, a dofinansowanie przekracza 7,6 mln zł.   
 
PROMOCJA  
Miasto Gorzów Wlkp. wspólnie z Gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2020 r. realizowało 
wieloletni projekt pn.: „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, 
Bogdańca, Kłodawy i Santoka – etap II”. Projekt realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020 ZIT 
Gorzów Wlkp. Wartość całkowita projektu: 3.854.998,73 PLN, dofinansowanie: 3.816.448,73 PLN.  
Głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, 
spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą oraz z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, 
a tym samym oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności 
gospodarczej.  
W ramach projektu w 2020 r.:  
- zorganizowano, po raz pierwszy online, cykliczne spotkanie w ramach Inspirujących Wieczorów 
Biznesowych (IWB) dla lokalnych przedsiębiorców z obszaru MOF GW. IWB to forma kreowania 
współpracy biznesowej firm, bezpośrednio odwołująca się do spotkań B2B, które w swojej formule 
mają generować możliwości rozwijania współpracy podmiotów lokalnych, a także wzrost wiedzy 
przedstawicieli firm, co jest możliwe dzięki organizowanym wykładom, warsztatom i networkingowi; 
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- prowadzono stronę projektu lokalnybiznes.eu; 
- przeprowadzono modernizację Sali konferencyjnej, przygotowując ją do spotkań online oraz spotkań 
w reżimie sanitarnym; 
- zakupiono drona, który służy do robienia zdjęć wykorzystywanych do przygotowywania ofert terenów 
inwestycyjnych. 
 

Prom.-rozw. 3. Dostępność komunikacyjna 

Program  
Symbol 
Prom-rozw. 3  

Dostępność komunikacyjna 

Działanie 1 Działania na rzecz ustanowienia kolejowych połączeń transgranicznych   

Miernik oceny działania 1 Liczba spotkań z partnerem z RFN 

Liczba dokumentów dotyczących współpracy 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

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

Działanie 2 Stworzenie możliwości powstania komunikacji lotniczej  

Miernik oceny działania 2 Dokumenty dotyczące lotniska 
Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 

 
Działanie 1 
W 2020 r. Urząd Miasta prowadził aktywne działania w celu poprawy dostępności komunikacyjnej 
Gorzowa Wielkopolskiego. Wśród najważniejszych zadań można wymienić: 
 Włączenie się Miasta do działań na rzecz wznowienia ruchu pasażerskiego i towarowego na 

liniach kolejowych nr 363 Rokietnica - Skwierzyna, nr 364 Wierzbno - Międzyrzecz, nr 368 
Szamotuły - Międzychód. Podpisanie listu intencyjnego w zakresie wsparcia działań 
zmierzających do odtworzenia bezpośrednich połączeń kolejowych dla ruchu pasażerskiego i 
towarowego pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim na liniach kolejowych nr 363 
Rokietnica-(Międzychód)-Skwierzyna, nr 364 Wierzbno-Międzyrzec. 
 

 Złożenie propozycji zadań do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej - Kolej+ do 2028 r. dotyczące: 
1) Remontu linii nr 363 ma odcinku Skwierzyna – Międzychód (połączenie Międzychodu  

z Gorzowem Wlkp.). 
2) Remontu linii nr 364 na odcinku Międzyrzecz – Wierzbno (Międzychód) (połączenie 

Międzychodu z Zieloną Górą). 
3) Odbudowy linii nr 415 na odcinku Gorzów Wlkp. – Myślibórz (połączenie Myśliborza  

z Gorzowem Wlkp.). 
4) Rewitalizacji linii kolejowej nr 364 na odcinku Międzyrzecz – Sulęcin – Rzepin (połączenie 

Sulęcina z Gorzowem oraz z Zieloną Górą przez Międzyrzecz i Rzepin). 
5) Rewitalizacji linii nr 426 na odcinku Strzelce Krajeńskie – Strzelce Krajeńskie Wschód wraz  

z odbudową infrastruktury peronowej w Strzelcach Krajeńskich (połączenie Strzelec 
Krajeńskich z Gorzowem Wlkp., ostatecznie projekt nie zakwalifikował się do II etapu 
Programu Koleje Plus.). 
 

 Złożenie wniosku do Ministra Infrastruktury o utworzenie nowej osi komunikacyjnej północ - 
południe na bazie linii kolejowych 367, 358 i zlikwidowanej linii 415. 

 
 Złożenie wniosku do programu KOLEJ +, dotyczącego przywrócenia połączenia kolejowego 

Gorzowa Wielkopolskiego ze Szczecinem (Miasto Gorzów Wielkopolski wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w porozumieniu z Samorządem Województwa 
Zachodniopomorskiego).  
 

 Uzgodnienie z wykonawcą studium opracowywanego rzecz PKP PLK, przejazdów kolejowych na 
linii kolejowej 203 w przebiegu w ramach granic administracyjnych Gorzowa Wielkopolskiego. 
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 Udział w uzgodnieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji  
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Rewitalizacji linii kolejowej  
nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski” - od km 293,845 do km 295,510. 

 
 Złożenie wniosków w ramach konsultacji dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 

zamierzenia inwestycyjne na lata 2021- 2030 z perspektywą do 2040 roku”. 
 
 Rekomendacje Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego OW Gorzowa Wielkopolskiego i północnej 

części województwa lubuskiego zgłoszone do Apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego do 
Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mateusza Morawieckiego, z dnia 19 
października 2020 r. w sprawie rozwoju transportu w województwie lubuskim i Polsce zachodniej 
w powiązaniu z programami i inwestycjami o znaczeniu ogólnokrajowym. 

 
 Zgłoszenie w konsultacjach do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 miedzy 

innymi: budowy bezpośrednich połączeń kolejowych Szczecin - Gorzów - Zielona Góra na bazie 
linii kolejowych nr 367, 358, 375, 384 i częściowo w śladzie zlikwidowanej linii nr 415, budowa toru 
(łącznic kolejowych) łączącego linię kolejową nr 203 z 273 w Kostrzynie nad Odra, które pozwolą 
realizować bezpośrednie połączenia z Gorzowa do Szczecina i Zielonej Góry, modernizacji linii 
kolejowej nr 203, w tym jej elektryfikacji, modernizacji linii kolejowej 364 Międzyrzecz – Rzepin 
oraz 363 Skwierzyna – Międzychód oraz modernizacji linii kolejowej 375 Międzyrzecz – Toporów. 

 
 Zgłoszenie propozycji projektów planowanych do zgłoszenia do Krajowego Planu Odbudowy  

z terenu województwa wielkopolskiego; Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w dostępnym 
formularzu online Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zgłosił potrzebę 
modernizacji oraz ponownego uruchomienia nieczynnych obecnie linii kolejowych, w tym linii  
nr 368. 

 
 Zgłoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu dokumentu pn.: Kierunki rozwoju 

transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 – Miasto zgłosiło potrzebę budowy 
multimodalnego centrum logistycznego w Gorzowie wlkp. (transport drogowy, kolejowy i żegluga 
śródlądowa). 

 
 Zgłoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu Programu budowy/modernizacji 

przystanków kolejowych na lata 2020-2025. Miasto zgłosiło potrzebę budowy/modernizacji 
następujących przystanków kolejowych:  
1. przystanku/peronu na osiedlu Słonecznym w Gorzowie Wielkopolskim,  
2. modernizacja przystanku/peronu Gorzów Wielkopolski Zamoście,  
3. modernizacja przystanku/peronu Bogdaniec,  
4. uzupełnienie nazwy stacji Gorzów Wielkopolski o człon „Główny”. 

 
Działanie 2 
W 2020 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie były podejmowane działania mające na 
celu stworzenie możliwości powstania komunikacji lotniczej. 
 

Ład przestrzenny 
Ład 1. Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta 

Program 
Symbol 
Ład 1 

Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju 
miasta 

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

Miernik oceny działania 1 % terenów objętych planami miejscowymi 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(WGN), Wydział Gospodarki komunalnej (WGK), Wydział Kultury Fizycznej 
(WKF), Wydział Inwestycji (WIN),  
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Działanie 2 Opracowanie kompleksowej koncepcji układu komunikacyjnego miasta. 

Miernik oceny działania 2 Zatwierdzenie koncepcji przez Radę Miasta 

Termin realizacji działania 2 Do 2012r. 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział Urbanistyki Miasta 
(WUM),Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), 

Działanie 3 Tworzenie miejskiej sieci wewnątrzosiedlowych terenów zielonych 

(skwerów) powiązanych z obszarami parkowymi  

Miernik oceny działania 3 Powierzchnia terenów zielonych określone w miejscowych planach  
zagospodarowania przestrzennego  

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3  Wydział Urbanistyki Miasta (WUM),       

Działanie 4 Zapobieganie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta poprzez 
stworzenie systemu terenów otwartych i zielonych: 
- wyznaczenie obszarów objętych zakazem zabudowy 
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia uchwalonych planów 

Termin realizacji działania 4 Do 2012 r. 

Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa (WSR), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Geodezji i Katastru (WKG), 

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

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

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

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

 
Działanie 1 
 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w 2020 r.: 
 
a) uchwalono 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Złotego Smoka,  

ul. Szczecińską a drogą ekspresową S3 (Uchwała Nr XXIII/413/2020 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia  27 maja 2020 r.); 
Przedmiotem opracowania planu było zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle potrzeb inwestycyjnych (funkcja usługowa). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej 
(Uchwała Nr XXIII/412/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 r.);  
Przedmiotem opracowania planu było dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 
zamierzeń inwestycyjnych właścicieli terenów, uporządkowanie przestrzeni, w tym zweryfikowanie 
rodzaju dopuszczonych usług  (m.in. dopuszczono usługi rzemiosła). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowiańską  
a ul. Różyckiego (Uchwała Nr XXIII/411/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia   
27 maja 2020 r.);  
Przedmiotem opracowania planu było dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 
zamierzeń inwestycyjnych właściciela terenu (w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania 
trenu dla funkcji usługowej). 
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 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na zachód od ul. Dworcowej 

(Uchwała Nr XXVIII/479/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2020 r.);  
Przedmiotem opracowania planu było umożliwienie zachowania istniejącej zabudowy wpisanej do 
gminnej ewidencji zabytków oraz jej ochrona (na terenie o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usługowej). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej (Uchwała 
Nr XXVIII/480/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia  30 września 2020 r.);  
Przedmiotem opracowania planu było dopuszczenie funkcji mieszkaniowej na trenach 
przeznaczonych pod zieleń (uwzględnienie roszczeń wynikających z wydanych wcześniej decyzji 
lokalizacyjnych). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, ul. Krętą 
a Kanałem Siedlickim (Uchwała Nr XXXII/561/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia  
17 grudnia września 2020 r.) ; 
Przedmiotem opracowania planu było dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 
potrzeb inwestycyjnych właściciela części terenu (funkcja usługowa), a także wykształcenie układu 
komunikacyjnego umożliwiającego alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo-wschodniej 
części miasta oraz wypracowanie zasad kształtowania zabudowy wzdłuż ul. Kasprzaka 
stanowiącej drogę wjazdową do miasta. 

 
b) kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego: 
 
 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od węzła drogi ekspresowej S-3 

pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. Kasprzaka (Uchwała Nr  L/577/2017 Rady Miasta  
z dn. z 30.08.2017 r.).  
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 
zamierzeń inwestycyjnych właścicieli terenów w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu (funkcja usługowa i produkcyjna) a także zweryfikowanie ustaleń w zakresie układu 
komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań (lokalizacja nowej drogi). 
 

 MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Małorolnych,  
ul. Koniawską (Uchwała Nr  L/573/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 
zamierzeń inwestycyjnych właściciela części terenów w zakresie zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenu, a także uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe 
rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania obszaru (przeważająca 
funkcja usługowa, produkcyjna). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszarów położonych przy zachodniej granicy miasta na 
terenach leśnych (Uchwała Nr LXIX/869/2018 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  26.09.2018 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność dostosowania ustaleń planistycznych do 
planowanej inwestycji strategicznej służącej poprawie bezpieczeństwa energetycznego północnej 
części województwa lubuskiego,  polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Witnica – Gorzów Wlkp.; konieczność wyłączenia gruntów pasów technicznych sieci z produkcji 
leśnej. 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą 
Zieloną (Uchwała Nr III/35/2018 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19.12.2018 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych do 
zamierzeń inwestycyjnych właściciela części terenów w zakresie przeznaczenia oraz zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu, a także uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe 
rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania obszaru wskazanego 
do rewitalizacji, położonego w lewobrzeżnym centrum miasta (funkcja głównie mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami, usługi, zieleń), wykształcenie układu komunikacyjnego odpowiedniego 
dla dopuszczonych i planowanych w obszarze funkcji.   
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kazimierza 
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Wielkiego, Bohaterów Westerplatte i Wiejskiej, (Uchwała Nr XV/292/2019 Rady miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30.10.2019 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach 
zabudowy i zagospodarowania dla obszaru wykształconej zabudowy mieszkaniowej,  
z uwzględnieniem terenów zielonych i rekreacyjnych (w tym ochrona istniejącej zieleni 
międzyosiedlowej). 

 
c) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 
 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Słowiańskiej  

i Niemcewicza (Uchwała Nr XXX/539/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
25.10.2020 r.) - weryfikacja granic dla obszaru objętego uchwałą intencyjną na podstawie Uchwały 
Nr XV/291/2019 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.10.2019 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla funkcji usługowej). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Mironickiej (Uchwała 
Nr XVIII/357/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29.01.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest dostosowanie istniejących ustaleń planistycznych dla 
obszaru niezabudowanego, przeznaczonego na funkcje produkcyjne i usługowe - do aktualnych 
potrzeb inwestycyjnych. 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Przemysłową,  
ul. Kolejową, ul. Wawrzyniaka i północną granicą Skweru Bauera (Uchwała Nr XXI/384/2020 Rady 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność wypracowania odpowiednich zasad zabudowy  
i zagospodarowania przestrzeni oraz jej przeznaczenia, które pozwolą na racjonalne 
zagospodarowanie terenów obecnie nieużytkowanych, znajdujących się w centrum miasta (funkcja 
usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna).  
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego,  
ul. Czereśniową,  ul. Walczaka i Parkiem Kopernika (Uchwała Nr XXI/385/2020 Rady Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność dostosowania przesądzeń planistycznych 
zawartych w obowiązującym planie miejscowym do zdiagnozowanych potrzeb inwestycyjnych  
w świetle aktualnych uwarunkowań przestrzennych (w tym wskazanie nowych terenów do 
zabudowy pod funkcje mieszkaniowe, usługowe). 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Chrobrego, 
Wybickiego i rzeką Kłodawką (Uchwała Nr XXIV/434/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
z dnia 24.06.2020 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest potrzeba wypracowania odpowiednich dla centrum miasta 
zasad zabudowy i zagospodarowania oraz przeznaczenia terenu (głównie funkcja mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami), z uwzględnieniem uwarunkowań  historycznych i przyrodniczych. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Czereśniową, 

Kościuszki, Siedzikówny-Inki i Walczaka (Uchwała Nr XXIV/435/2020 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 24.06.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest potrzeba uporządkowania zasad zabudowy, 
zagospodarowania oraz funkcjonowania tego obszaru, a także zgłaszanej przez mieszkańców 
konieczności ochrony istniejących terenów zielonych obsługujących istniejącą zabudowę 
mieszkaniową. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Koniawską, 

Kobylogórską i Krótką (Uchwała Nr XXIV/436/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
24.06.2020 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
i wypracowanie odpowiedniego do obecnych uwarunkowań przeznaczenia oraz zasad zabudowy  
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i zagospodarowania poszczególnych terenów (głównie  pod funkcje usługowe, mieszkaniowe 
wielorodzinne). 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zatorze (Uchwała  

Nr XXIV/433/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2020 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle potrzeb inwestycyjnych oraz występujących uwarunkowań (w tym związanych 
ekspozycją terenu od strony rzeki Warty i sąsiedztwem mariny) i wypracowanie zasad zabudowy  
i zagospodarowania a także przeznaczenia odpowiednich terenów w sposób porządkujący 
istniejące struktury. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, 

Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką (Uchwała Nr XXVII/454/2020 Rady Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26.08.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest potrzeba weryfikacji obowiązujących obecnie ustaleń 
planistycznych dla atrakcyjnych terenów stanowiących spójną całość wzdłuż rzeki Kłodawki, w tym 
w świetle zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych, wypracowanie przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania poszczególnych terenów z poszanowaniem zasad kształtowania ładu 
przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb retencyjnych w tym obszarze. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Sikorskiego, 

Dworcową i Jancarza (Uchwała Nr XXVII/453/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
26.08.2020 r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest potrzeba weryfikacji zasad zabudowy i zagospodarowania 
oraz przeznaczenia poszczególnych terenów odpowiednio dla kształtowania centrum miasta, z 
uwzględnieniem występujących uwarunkowań, np. planowanej w sąsiedztwie inwestycji dot. węzła 
przesiadkowego, możliwością nadania nowych funkcji użytkowych obecnej przestrzeni placu 
manewrowego PKS).  

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Sikorskiego  

i Jancarza (Uchwała Nr XXVII/452/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26.08.2020 
r.).  
Przedmiotem opracowania planu jest potrzeba ustalenia i wypracowania nowych zasad zabudowy i 
zagospodarowania oraz przeznaczenia poszczególnych terenów położonych na obrzeżu centrum 
miasta, w tym wypracowanie zasad obsługi komunikacyjnej. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, 

Jagiełły, Chrobrego i rzeką Kłodawką (Uchwała Nr XXVIII/481/2020 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 30.09.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie i wypracowanie zasad zabudowy  
i zagospodarowania oraz przeznaczenia terenów położonych w ścisłym centrum miasta,  
z uwzględnieniem występujących uwarunkowań, w tym historycznych, przyrodniczych a także 
wypracowanie zasad obsługi komunikacyjnej. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ul. Żwirowej (Uchwała  

Nr XXXII/563/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest dostosowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Prostą  

(Uchwała Nr XXXII/562/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2020 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych, ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenów w sposób właściwy dla kształtowania terenów położonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta. 

 
 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliborskiej  

i Brukselskiej (Uchwała Nr XXXII/564/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
17.12.2020 r.).  
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Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle potrzeb inwestycyjnych (odpowiednio do występujących uwarunkowań) w zakresie 
dopuszczenia funkcji mieszkaniowej. 

 
d) Kontynuowano prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Celem opracowania powyższego dokumentu jest wypracowanie spójnych kierunków rozwoju  
i sposobów zagospodarowania miasta, z uwzględnieniem m. in. takich czynników, jak istniejący sposób 
zainwestowania, zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, stworzenie wysokiej jakości obszarów 
przestrzeni publicznej, odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym miasta, 
systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo – promienistej, funkcjonalności 
układu komunikacyjnego miasta. 
 
W 2020 r. ukończono projekt dokumentu: wypracowano ostateczne kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, wskazano kierunki rozwoju miasta w formie stref w wydzielonych jednostkach 
urbanistycznych przedstawiając jednocześnie optymalne wskaźniki zagospodarowania i parametry 
zabudowy. Dodatkowo opracowano System zieleni miasta wskazując niezbędne działania do jego 
utrzymania i  dalszego kształtowania. 
 

 Działanie 2: 
W grudniu 2018 r. zakończono opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie uwarunkowań  i kierunków  układu komunikacyjnego. 
W ramach zadania wykonano opracowanie programowo – przestrzenne komunikacji miasta  
w zakresie spójnego, optymalnego rozwiązania systemu obsługi komunikacyjnej miasta obejmującego 
ruch pieszy, połączenia rowerowe, transport publiczny, ruch samochodów osobowych, transport 
towarowy samochodowy i kolejowy, parkingi, z uwzględnieniem powiązań zewnętrznych miasta - dla 
horyzontów czasowych 2022 i 2030. 
W 2020 r. zakończono projekt nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem wytycznych ww. opracowania komunikacyjnego. 
 
Działanie 3 
 W planach miejscowych uchwalonych w 2020 r. tereny zielone zostały wyznaczone w: 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka,  
ul. Krętą a Kanałem Siedlickim -  wyznaczono m.in. pas zieleni wzdłuż Kanału Siedlickiego.  

 W planach miejscowych dla poszczególnych funkcji ustalona została minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna, która wpływa na wzrost terenów zielonych w mieście ( w tym ukształtowanie 
Systemu zieleni w mieście). 

 Zakończono prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., w którym wskazano m.in. potrzebę i zasady kształtowania  
wysokiej jakości obszarów przestrzeni publicznej (również na terenach zielonych i nadwodnych) 
oraz określono System zieleni w mieście – wskazując na potrzebę jego ochrony i umacniania (jako 
struktury osiowo – promienistej). 

 
Działanie 4 
 W zapisach w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określane 

są każdorazowo zasady zabudowy, a tym samym w pewnych obszarach nie dopuszcza się 
możliwości lokalizacji budynków. 

Na wszystkich rysunkach miejscowych planów wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy, które określają obszary, na których można lokalizować zabudowę. Ponadto we wszystkich 
planach określa się dla poszczególnych obszarów maksymalny procent powierzchni zabudowy działki 
oraz minimalny procent powierzchni biologicznej działki.  

 
 Zapobieganie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta poprzez stworzenie systemu terenów 

otwartych i zielonych było bardzo ważnym aspektem podczas zakończonych w roku 2020 prac 
nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W dokumencie tym opracowano System terenów zieleni w mieście. Wyznaczone tereny zielone 
wchodzące w skład Systemu będą chronione w planach miejscowych przed zabudową. 
Na potrzeby Studium wyznaczony został również obszar o zwartej strukturze funkcjonalno – 
przestrzennej, w którym zasadne jest uzupełnianie zabudowy. Zgodnie z przepisami prawa dla 
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terenów znajdujących się poza tym obszarem oraz dotychczas nie przeznaczonych pod zabudowę   
o funkcji mieszkaniowej w planach miejscowych – nie ma możliwości ustalania nowych terenów pod 
zabudowę mieszkaniową, o ile taka potrzeba nie wynika to z uwarunkowań demograficznych.  
 

Działanie 5 
 Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo – promienistej było 

bardzo ważnym aspektem podczas prac nad nowa edycją Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, w którym określono System zieleni w mieście – wskazując na 
potrzebę jego ochrony i umacniania. 

 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalane są zasady 
zagospodarowania terenu, w tym z uwzględnieniem zasady systematycznego rozwoju terenów 
zieleni jako struktury osiowo – promienistej, w tym: wytworzenie ciągłości terenów otwartych  
i zielonych w strukturze miasta.  
Ww. zadanie obecnie realizowane jest szczególnie w projektach planów miejscowych 
(uchwalonych i procedowanych w 2020 r.), a w szczególności: 

 
a) w uchwalonych planach: 
- MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, ul. Krętą  
a Kanałem Siedlickim, w którym wyznaczono m.in. pas zieleni nad Kanałem Siedlickim;   
 
- MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej, w którym na obszarze 
przyległym do terenów niezabudowanych określono odpowiednie parametry zagospodarowania terenu 
(wysoki wskaźnik minimalnej powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz niski wskaźnik 
maksymalnej powierzchni zabudowy oraz ustalenie znacznej powierzchni minimalnej działki 
budowlanej).  
 
b) planowane w kontynuowanych planach, np.: 

- MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno-zachodniej granicy miasta  
w rejonie ul. Mironickiej,  
- MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od węzła drogi ekspresowej  
S-3 pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. Kasprzaka. 

 
Ład 2. Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego nad Wartą 

Program 
Symbol 
Ład 2 

Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego 
nad Wartą. 

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

Miernik oceny działania 1 Nakłady budżetu miasta na przebudowę układu komunikacyjnego 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

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

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

Miernik oceny działania 2 Nakłady budżetu miasta 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

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

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

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

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

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

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

Miernik oceny działania 4 Nakłady budżetu miasta 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

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

Działanie 5 Stworzenie sieci ogólnodostępnych parkingów 

Miernik oceny działania 5 Liczba nowych miejsc parkingowych 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

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

 
Działanie 1 
W 2020 r.  zakończono prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. Na potrzeby tego opracowania wykonano m.in. 
 tzw. Studium komunikacyjne, którego wytyczne zostały uwzględnione podczas określania 

kierunków rozwoju w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gorzowa Wlkp. 
 System terenów zielonych w mieście, gdzie wskazano również wytyczne do kształtowania ciągłości 

systemu zieleni, w tym poprzez zachowanie korytarzy zielonych łączących poszczególne enklawy 
zieleni w mieście i poza jego granicami, w tym korytarzy kształtowanych z uwzględnieniem 
lokalizacji ciągów komunikacji pieszej i rowerowej;   

 System przestrzeni publicznych, gdzie wskazano również wytyczne do kształtowania przestrzeni 
publicznych wzdłuż rzek – rekomendowanych do zagospodarowywania pod ciągi piesze  
i rowerowe – do uwzględnienia w planach miejscowych oraz w trakcie planowania i realizacji 
lokalnych inwestycji.  

 
Działanie 2 
W pracach nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
podczas prac nad określaniem kierunków rozwoju i sposobów zagospodarowania przestrzennego 
Miasta, brano pod uwagę m.in. takie czynniki jak: istniejący sposób zainwestowania, zidentyfikowane 
potrzeby inwestycyjne, odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym miasta; 
wskazano m.in. na możliwość lokalizacji portu przy rzece Warcie, wskazano wytyczne do 
kształtowania przestrzeni publicznych wzdłuż rzek (rekomendowanych do zagospodarowywania pod 
ciągi piesze i rowerowe) - do uwzględnienia w planach miejscowych oraz w trakcie planowania  
i realizacji lokalnych inwestycji. 
 
Działanie 3 
W 2020 r. zakończono prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., w którym wskazano m.in. potrzebę i zasady kształtowania 
wysokiej jakości obszarów przestrzeni publicznej powiązanych w System przestrzeni publicznych -  do 
uwzględnienia w planach miejscowych oraz w trakcie planowania i realizacji lokalnych inwestycji;  

 
Ponad to w 2020 r., w ramach rewaloryzacji poszczególnych ulic i placów, Wydział Inwestycji 
realizował zadanie pn.: Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ul. Hawelańską/Wełniany 
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Rynek. Została wykonana dokumentacja projektowa na modernizację istniejącej nawierzchni deptaku 
przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską i Wełniany Rynek. Celem realizacji projektu jest 
poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich 
uczestników ruchu.  W celu poprawy parametrów technicznych układu drogowego zaplanowano: 
przebudowę istniejącej nawierzchni deptaku na ul. Hawelańskiej, przebudowę istniejących 
nawierzchni na ulicy Wełniany Rynek (jezdni, ciągów pieszych i ciągów pieszo-jezdnych i parkingów), 
przebudowę istniejącego odwodnienia , oświetlenia drogowego, zjazdów. Ponadto zaprojektowano 
tereny zielone umożliwiające wykonanie nowych nasadzeń oraz uzupełniono zagospodarowania o 
meble miejskie: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i słupki blokujące. Trwa opracowywanie specyfikacji 
warunków zamówienia celem ogłoszenia postepowania przetargowego na wybór wykonawcy robót 
budowlanych. 
 
W ramach rewaloryzacji i humanizacji zabudowy centrum, w 2020 r. realizowane było zadanie pn.: 

„Modernizacja nowo nabytych nieruchomości”. Wykonawcą robót jest Konsorcjum w składzie Selektor 
Sebastian Szymański i BLR sp.z o.o. z Gorzowa Wlkp. W ramach zadania wykonywana jest 
przebudowa części wysokiej budynku  przy ul. Wełniany Rynek 18 (budynek „przemysłówki”) na 
pomieszczenia biurowe dla pracowników Urzędu Miasta. W 2020 r. trwały roboty budowlane oraz  
instalacje elektryczne i sanitarne.  
 
W grudniu 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Modernizacja  
i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.” (dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, 
ZIT Gorzów Wielkopolski). Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury kulturalnej Gorzowa 
Wielkopolskiego poprzez przebudowę, modernizację i doposażenie trzech instytucji kultury 
zlokalizowanych na terenie miasta. Przewiduje się adaptację obiektu przy ul. Wełniany Rynek 18 na 
cele kulturalne przeznaczone dla Miejskiego Centrum Kultury, modernizację Filii nr 3 Biblioteki oraz 
doposażenie Miejskiego Ośrodka Sztuki. 
 
Działanie 4 
W nowopowstałym Studium uwzględniano wytyczne „Opracowania komunikacyjnego” oraz konsultacji 
projektu Studium w zakresie dot. nowych przepraw komunikacyjnych (kołowych/ pieszych) przez 
Wartę. 
Realizowane prace projektowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach 
zlokalizowanych na lewobrzeżnej części miasta w obszarze Zawarcia: 
- MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą 
Zieloną (przedmiotem opracowania planu jest m.in. uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe 
rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania obszaru wskazanego do 
rewitalizacji, położonego w lewobrzeżnym centrum miasta), 
-MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Przemysłową,  
ul. Kolejową, ul. Wawrzyniaka i północną granicą Skweru Bauera (przedmiotem opracowania planu 
jest konieczność wypracowania odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania przestrzeni oraz 
jej przeznaczenia, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów obecnie nieużytkowanych, 
znajdujących się w centrum miasta),  
-MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Prostą  
(przedmiotem opracowania planu jest m.in. ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenów w sposób właściwy dla kształtowania terenów położonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta). 
 
Działanie 5 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w nowopowstałym Studium uwzględniano wytyczne 
„Opracowania komunikacyjnego” w tym dotyczące lokalizacji parkingów ogólnodostępnych: 
buforowych dla centrum miasta i lokalizowanych przy głównych wjazdach do miasta – na potrzeby 
transportu samochodami ciężarowymi oraz parkingów  typu park&ride;    

 
Wydział Inwestycji realizował w 2020 r. następujące zadania: 
 „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112” - zakres robót 

obejmował: roboty rozbiórkowe (krawężnik drogowy, nawierzchnia betonowa, nawierzchnia z 
kruszywa), podbudowy, roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki) oraz roboty 
wykończeniowe (humusowanie z obsianiem). Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32” - w ramach zadania 
została wykonana dokumentacja projektowa. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie 20 miejsc 
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postojowych, w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wykonanych z płyt 
ażurowych. Ponadto planowana jest częściowa przebudowa nawierzchni jezdni z trylinki na kostkę 
betonową oraz częściowa przebudowa zniszczonych chodników. Opracowanie projektowe 
obejmuje  przebudowę  kanału deszczowego. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 „Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wjazdu do Panoramy” - 
roboty budowlane polegały na budowie 14 miejsc parkingowych z kostki betonowej przy  
ul. Daszyńskiego. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gwieździstej” - roboty budowlane polegały na budowie 
9 stanowisk postojowych z kostki betonowej. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
 

 
Ład 3. Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

Program 
Symbol 
Ład 3 

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

 
 
 
Działanie 1  

Powstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz 
zmiana substandardu zamieszkania  
- zidentyfikowanie zagrożeń technicznych wymagających pilnej interwencji 
- bieżące prace remontowe i konserwacyjne 
- rozpoznanie kompleksowe w zakresie zagrożeń technicznych, użytkowych 
i przestrzennych 

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

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 
Działanie 2 

Identyfikacja gospodarcza i społeczna 
- zdefiniowanie funkcji i przeznaczenia terenów oraz identyfikacja odbiorcy, 
użytkownika , uczestnika i mieszkańca 

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

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 
 
Działanie 3 

Zmiana substandardu mieszkaniowego - poprawa warunków zamieszkania 
i obsługi 
-określenie uczestników grup mieszkańców lub grup interesu 
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych 
-rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i określenie obszarów terytorialnych 
- przygotowanie i opracowanie planów i projektów zgodnie z zasadą „nic 
o nas bez nas” wraz z określeniem form i zasad finansowania 

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

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

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

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

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 
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W 2020 r. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydał 90 decyzji zezwalających na 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, umieszczanie na 
zabytku tablic reklamowych i urządzeń technicznych oraz podejmowanie innych działań, które 
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru 
zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t. j. Dz. U. z 2020, poz. 282 ze zm.).   
 
Inwestycje objęte w/w decyzjami obejmowały między innymi remonty elewacji i dachów, wymiany 
pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany witryn, remonty strychów, 
docieplenia, montaż reklam, remonty budynków, budowy instalacji  gazu i c.o., prace konserwatorskie, 
prace restauratorskie, badania konserwatorskie, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokali, 
remonty balkonów, montaż daszków,  rozbiórki budynków gospodarczych i garaży na terenach 
zabytkowych, zmiany zagospodarowanie terenu, nadbudowy budynków, montaż kominów. 

 
W 2020 r. Miejski Konserwator Zabytków wydał 58 postanowień uzgadniających decyzje  o warunkach 
zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z 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 2020, poz. 293 ze zm.) oraz zamierzenia budowlane zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.).  
 
Uzgodnione inwestycje dotyczyły między innymi przebudowy lub budowy instalacji gazowych, 
warunków zabudowy, przebudowy budynków, remontów, wymiany witryn, ociepleń budynków  
i kolorystyki elewacji, budowy złączy kablowych, zmian sposobu użytkowania, przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy, w tym przebudowy poddaszy, budowy balkonów, zmiany sposobu 
użytkowania lokali. 
 
W 2020 r. Miejski Konserwator Zabytków realizował zadanie związane z udzieleniem dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, zlokalizowanych  w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t. j. Dz. U.  
z 2020  r., poz. 282 ze zm.) 
 
W 2020 r. z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru udzielono dotacji: 
-  Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 28 na wykonanie remontu elewacji 
frontowej kamienicy w  wysokości  82 570, 00  zł    
-   Wspólnocie  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul. Mieszka I 54  na   wykonanie  remontu elewacji 
frontowych  kamienicy  w  wysokości   158 053, 00 zł.   
Prace zostały zrealizowane i dotacje zostały rozliczone.  
 

Ład 4. Utworzenie miejskiego systemu komunikacji przestrzennej 

Program 
Symbol 
Ład 4 

Utworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej 

Działanie 1  Utworzenie bazy metadanych dla Gorzowa Wlkp. 

Miernik oceny działania 1 Liczba zgłoszonych zbiorów danych 

Termin realizacji działania 1 Do 2013 

Koordynator działania 1 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF) 

Działanie 2 Utworzenie właściwej struktury organizacyjnej 

Miernik oceny działania 2 Liczba zbiorów danych włączonych do systemu. 

Termin realizacji działania 2 Do 2016 

Koordynator działania 2 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz 
Miasta, Wydziały merytoryczne 

Działanie 3 Uzbrojenie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych 

Miernik oceny działania 3 Liczba udostępnionych zbiorów danych. 

Termin realizacji działania 3 Do 2016 

Koordynator działania 3 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz 
Miasta 

Działanie 4 Prowadzenie miejskiego geoportalu 

Miernik oceny działania 4 Ilość wejść do systemu, ilość korzystających z systemu, 
Czas uzyskania dostępu do informacji, 
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Sporządzanie corocznych analiz podejmowanych działań. 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

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

 
Wydział Geodezji i Katastru podaje, że niezależnie od upływu terminów wyznaczonych w strategii 
działania 1, 2, 3 były kontynuowane zgodnie z intencjami strategii. 
 
Działanie 1 
Metadane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, za które odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i 
Katastru, zostały utworzone i są uaktualniane w razie potrzeby. Utworzono metadane dla pozostałych 
zbiorów MSIP.  
 
Działanie 2 
W 2020 r. utworzono następujące zbiory danych: 

 Wnioski do budżetu obywatelskiego (za rok 2020), 

 Polityka parkingowa, 

 Historyczne zbiory danych, w tym zdjęcia oraz widokówki wraz z ich lokalizacją, 

 Analiza demograficzna, 

 Wnioski do MPZP/Studium, 

 Decyzje WZ i ULICP, 

 Rejestr nagrobków oraz wyszukiwarka nagrobków dla cmentarza parafialnego przy ul. Strażackiej. 
 
Działanie 3 
W 2020 r. trwały prace nad rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Gorzów 
Wielkopolski, realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych.” W listopadzie 2020 r. pod 
adresem www.geoportal.gorzow.pl udostępniono nowy geoportal MSIP, zawierający szereg 
niepublikowanych wcześniej opracowań tematycznych. 
Zbiory danych przestrzennych udostępniane na geoportalach miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
w 2020r. to: 

1. Granica miasta. 
2. Granice obrębów ewidencyjnych. 
3. Działki ewidencyjne. 
4. Grunty miejskie. 
5. Kontury klasyfikacyjne. 
6. Tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
7. Budynki. 
8. Adresy. 
9. Osnowy. 
10. Ortofotomapy z lat 2008, 2011, 2017 i 2019. 
11. Plan miasta Gorzów Wielkopolski. 
12. Mapa MOF. 
13. Oferty inwestycyjne 
14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym rysunki, 

przeznaczenie terenu). 
15. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
16. Decyzje WZ i ULICP. 
17. Wnioski do MPZP i Studium. 
18. Obszary rewitalizacji. 
19. Wysokość zabudowy. 
20. Numeryczny model terenu (NMT). 
21. Spadki terenu. 
22. Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT). 
23. Znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu. 
24. Ochrona przyrody. 
25. Zagrożenie powodziowe. 
26. Gminna ewidencja zabytków w tym rejestr zabytków. 
27. Zniszczenia wojenne. 
28. Plan miasta Gorzów/Landsberg (1945). 

http://www.geoportal.gorzow.pl/
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29. Zabudowa Gorzów/Landsberg. 
30. Zmiany granic miasta po 1945 roku. 
31. Mapy historyczne w tym mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927 – 

1934. 
32. Żłobki i kluby dziecięce. 
33. Placówki edukacyjne. 
34. Obwody szkół podstawowych. 
35. Budżet obywatelski- aktualna edycja. 
36. Budżet obywatelski- wszystkie zadania. 
37. Budżet obywatelski- zadania zwycięskie. 
38. Miejsca noclegowe. 
39. Szlaki turystyczne. 
40. Drogi rowerowe. 
41. Analiza demograficzna. 
42. Gęstość zaludnienia. 
43. Przyrost rzeczywisty ludności 2015-2020. 
44. Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych- na 

podstawie danych pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego. 
45. Informacje o właścicielu i władającym działki, budynku i lokalu (tryb 

chroniony). 
46. Pełne informacje o działce, budynku, lokalu (tryb chroniony). 
47. Uzbrojenie (tryb chroniony). 
48. Rzeźba (tryb chroniony). 
49. Uzgodnienia ZUDP (tryb chroniony). 
50. Zagospodarowanie (tryb chroniony). 
51. Zdjęcia ukośne. 
52. Model 3D. 
53. Mapy akustyczne. 
54. Wyszukiwarka grobów- cmentarz komunalny. 
55. Mapa cmentarzy- wyszukiwarka grobów (ul. Strażacka). 

 
Działanie 4 
Poniżej ujęto dane z geoportali prowadzonych przez Wydział Geodezji i Katastru. 
 
Ilość wejść do systemu(odsłony): 260 865, w tym:  

 wms.gorzow.pl 90 969;  

 geoportal.gorzow.pl 306;  

 cmentarz.gorzow.pl 157 691;  

 ukosne.gorzow.pl 11 899. 
 
Ilość korzystających z systemu: 56 347, w tym: 

 wms.gorzow.pl 17 688; 

 geoportal.gorzow.pl 647 (uruchomiony 9 listopada 2020); 

 cmentarz.gorzow.pl 33 395; 

 ukosne.gorzow.pl 4 617. 
 

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

Program 
Symbol 
Ład 5 

Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu 
do nowoczesnych mediów elektronicznych 

Działanie 1  Budowa, rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej 

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

Termin realizacji działania 1 Do 2015 

Koordynator działania 1 Wydział Informatyki 

Działanie 2 Dostawa komercyjnych usług szerokopasmowych 

Miernik oceny działania 2 Badanie poziomu cen usług elektronicznych. 
Ankiety badające poziom zadowolenia.  
Cykliczne badania opinii publicznej. 
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Ilość gospodarstw korzystających z usług sieci szerokopasmowych. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Informatyki 

Działanie 3 Budowa sieci bezprzewodowej opartej na technologii Wi-Max 

Miernik oceny działania 3 Współczynnik obszarowy i ludnościowy pokrycia usługami sieciowymi  
terenów miasta. 

Termin realizacji działania 3 Do 2013 

Koordynator działania 3 Wydział Informatyki 

  
Działanie 1, 2, 3 
W 2020 r. nie przeprowadzano prac w zakresie budowy i rozbudowy miejskiej sieci światłowodowej, 
dostawy komercyjnych usług szerokopasmowych oraz budowy sieci bezprzewodowej opartej na 
technologii Wi-Max. 
 

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

Program 
Symbol 
Ład 6 

Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta 
Gorzowa Wlkp. 

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

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

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego, Wydział Inwestycji 

Działanie 2 Wprowadzenie systemu sterowania ruchem pojazdów na głównych ciągach 

komunikacyjnych miasta optymalizującego ruch międzydzielnicowy 

Miernik oceny działania 2 Badania natężenia ruchu pojazdów na wyznaczonych ulicach. 
Analiza wykonania budżetu. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

 
W 2020 r. Wydział Inwestycji realizował następujące inwestycje drogowe: 
 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Śląskiej”: 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 998 m od ul. Wał Poprzeczny do skrzyżowania  
z ul. Towarową wraz z przebudową: oświetlenia, instalacji deszczowej, wodociągowej, placu 
manewrowego dla autobusów oraz budowę ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i 129 
miejsc postojowych. przebudowano skrzyżowania, ciągi pieszo-rowerowe, kanalizację deszczową, 
wodociąg, oświetlenie drogowe. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu mająca na celu 
uspokojenie ruchu. Zadanie otrzymało wsparcie w ramach dofinansowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w  wysokości 4.286.557, 00 PLN. 
 

 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Kostrzyńskiej”: 
Wykonano rozbudowę ul. Kostrzyńskiej od km 39+594 do km 42+605, która jest częścią drogi 
wojewódzkiej nr 132, stanowiącą główną oś komunikacyjną na kierunku wschód-zachód dla 
mieszkańców powiatu gorzowskiego.  
Cała inwestycja obejmowała odcinek o długości ok. 3,011 km, w tym:  
- rozbudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej bez zmiany geometrii, celem dostosowania drogi 
do kategorii ruchu KR3 na odcinku od skrzyżowania z węzłem S3 do skrzyżowania z ul. Dobrą,  
- rozbudowę istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej, celem dostosowania drogi do kategorii ruchu KR3 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą do Placu Słonecznego,  
- przebudowę torowiska tramwajowego.  
Rozbudowa drogi polegała w szczególności na:  
- wzmocnieniu i poszerzeniu istniejącej drogi do szerokości 7,00 m,  
- przebudowie skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna,  
- przebudowie torowiska tramwajowego wraz z pętlą przy ul. Warzywnej,  
- przebudowie trakcji tramwajowej,  
- przebudowie peronów i przystanków tramwajowych,  
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- przebudowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz nr 415 
łączącą stację Gorzów Wlkp. ze stacją Myślibórz,  
- budowie chodników,  
- budowie ścieżek rowerowych,  
- budowie zatok autobusowych,  
- budowie kanalizacji deszczowej,  
- przebudowie oraz budowie wylotów kanalizacji do rzeki Warty,  
- wykonaniu nowych nasadzeń zieleni wraz z urządzeniem nowych trawników,  
- budowie nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wraz z doświetleniem na przejściach dla 
pieszych.  
 
Roboty budowlane zostały zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.  
  
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z dwóch źródeł:  
- w zakresie drogowym: ZIT MOF GW, RPO Lubuskie 2020, 
- w zakresie torowiska tramwajowego i trakcji: POIŚ 2014-2020. 

 
 W ramach zadania pn.: „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 w Gorzowie Wlkp. na 

odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta” wykonano następujące roboty na  
ul. Łukasińskiego:  
- rozbiórkę istniejących chodników oraz zjazdów,  
- demontaż istniejących balustrad,  
- warstwy konstrukcyjne  jezdni,  
- montaż krawężników betonowych oraz oporników,  
- ściek z płytek betonowych,  
- profilowanie terenu wraz z humusowaniem skarp,  
- zakończono budowę kanalizacji deszczowej,  
- zakończono budowę kanału technologicznego,  
- zakończano budowę zbiornika retencyjnego.  
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach POIŚ 2014-2020.  

 

 W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska  
i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul Mosiężnej” wykonane zostało 
poszerzenie ul. Myśliborskiej, tj. jezdnie po 2 pasy ruchu na odcinku ok. 1,5 km od ronda 
Europejskiego do skrzyżowania ulic Dobra, Myśliborska, Szczecińska, Mironicka, a także połowę 
ronda przy tym skrzyżowaniu. Jezdnie te zostały od siebie oddzielone nieutwardzonym pasem 
rozdziału. Przy ul. Berlińskiej powstało rondo. Dodatkowo wybudowane zostały odcinki piesze  
o dł. ok. 650 m oraz ciągi rowerowe dwukierunkowe o dł. ok. 400 m wzdłuż rozbudowanej 
ul. Myśliborskiej i odcinków wlotowych ulic bocznych, a także droga pieszo-rowerowa na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania z ul. Berlińską o dł. ok. 900 m. Prace obejmowały 
także budowę zatok autobusowych (2 szt.), zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej o dł. ok. 
800 m, otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych o poj. czynnej 93 m

3
 w obszarze 

skrzyżowania ul. Szczecińska/ Myśliborska i Dobra/Mironicka, a także przebudowę kolidujących 
sieci uzbrojenia terenu.  
 

 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Spichrzowej – II etap” trwały prace projektowe. 
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego oraz komfortu 
eksploatacji drogi przez kierowców jak i pieszych. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Chrobrego” 

przebudowano jezdnię na długości 455 m o nawierzchni bitumicznej  i szerokości 7 m wraz  
z przebudową chodnika z kostki betonowej po obu stronach drogi, przebudowano zjazdy, 
utworzono miejsca parkingowe (15 miejsc parkingowych z kostki betonowej w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 280 m

2
). Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej 

wraz z częściową przebudową studzienek i renowacją. Przebudowano sieć oświetlenia 
drogowego, zamontowano lampy, szafki zasilająco - sterownicze i sprzęt oświetleniowy oraz 
zdemontowano dotychczasowe oświetlenie. Wyburzono 6 garaży kolidujących z nowo 
zaprojektowaną drogą. Zamontowano barierkę zabezpieczającą pomiędzy chodnikiem a powstałą 
po wyburzeniu garaży skarpą. 
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 W ramach zadania pn.: „Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-
112” zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe (chodnik z kostki betonowej, krawężnik 
betonowy drogowy, obrzeże chodnikowe), roboty brukarskie i roboty wykończeniowe 
(humusowanie pasa zieleni). Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich” podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji projektowej, które obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ulic 
Słowiańskiej, Roosevelta, Żwirowej i Kosynierów Gdyńskich do Ronda Kosynierów Gdyńskich. 
Przebudowa polegała będzie na wymianie konstrukcji drogi i chodników w celu poprawienie 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Bogusławskiego” przygotowano dokumentację 

projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Bogusławskiego - drogi gminnej nr 100981F  
o długości około 80 m na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Ossolińskich z kostki betonowej wraz  
z odwodnieniem, miejscami postojowymi oraz chodnikiem.  

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Pograniczników” podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej. Planowana realizacja inwestycji w 2021 r. 
 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Sosabowskiego” zlecono dokumentację projektową,  

w zakresie której przebudowany zostanie odcinek 160 m  drogi. W ramach zadania przewidziane 
jest wykonanie miejsc parkingowych wykonanych w technologii przepuszczalnej oraz 
odprowadzeniem wód deszczowych bez konieczności podłączenia ich do kanalizacji deszczowej. 

 
 W ramach zadania pn.: „Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy  

ul. Cysterskiej” wykonana została dokumentacja, obejmująca budowę drogi asfaltowej na 
podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia 9-
cioma latarniami ulicznymi. Została uzyskana decyzja na wycinkę drzewa oraz podpisana umowa 
o przyłączenie do sieci. Realizacja zadania planowana w 2021 r. Zadanie z Budżetu 
Obywatelskiego. 

 

 W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi i chodnika od schodów przy ul. Gwieździstej 18 
do ul. Słonecznej 6” przebudowano fragment drogi dojazdowej wraz z przyległym chodnikiem. 
Zakres robót obejmował wykonanie: roboty rozbiórkowe (istniejące nawierzchnie i elementy ulic, 
obrzeże chodnikowe, schody betonowe, krawężnik drogowy), podbudowy, roboty brukarskie 
(kostka betonowa, krawężniki, obrzeża), elementy bezpieczeństwa ruchu pieszego, roboty 
wykończeniowe (plantowanie i humusowanie przyległego terenu). Zadanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Długosza” wykonana została aktualizacja kosztorysu 

inwestorskiego. Przygotowywane były wytyczne do SIWZ na wybór wykonawcy robót.    

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Akacjowej” wykonana została dokumentacja 

projektowa, która obejmuje przebudowę jezdni  i chodników na długości 225 m na odcinku 
pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sielską  i ul. Orzechową. Dla odprowadzenia i uregulowania  wód 
opadowych planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zieleni. Zły stan techniczny sieci 
wodociągowej spowodował również konieczność jej przebudowy przy współfinansowaniu z PWiK. 
Zakres robót ujęty w dokumentacji obejmuje przebudowę ul. Akacjowej, w tym: 

 przebudowę istniejącej jezdni o długości ok. 225 m i szerokości 3,5 m, nawierzchnia jezdni – 
kostka betonowa,  

 przebudowę zjazdów wraz z dostosowaniem ich do nowych rzędnych drogi, 

 przebudowę chodnika o szerokości 2 m, nawierzchnia chodników - kostka betonowa,   

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę istniejącej sieci wodociągowej o długości ok. 159 m odcinku od skrzyżowania  
z ul. Orzechową do skrzyżowania z ul. Malinową wraz z przebudową przyłączy w granicach 
pasa drogowego o długości łącznej ok.70 m;                             

 humusowanie i obsianie trawników, 

 wycinkę drzew i krzewów kolidujących w przebudowywanym wodociągiem. 
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Niezbędne będzie wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Orzechowej celem włączenia sieci 
kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ul. Akacjowej do istniejącej sieci w ul. Orzechowej wraz  
z odtworzeniem nawierzchni jezdni na długości ok. 30 m. 
 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Wawrowskiej” opracowano dokumentację projektową 

na wykonanie jezdni dwupasowej na odcinku o dł. 351 m i zmiennej szerokości od 5,2 do 6,2 m  
w nawierzchni asfaltowej pomiędzy  skrzyżowaniem z ul. Warszawską do ul. Gajowej wraz  
z wykonaniem zatok postojowych, przebudowy zjazdów, wykonaniem ciągów pieszych oraz 
wykonaniem kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu.  

 
 W ramach zadania pn.: „Budowa ul. Sosnowej” opracowano dokumentację projektową, która 

obejmuje budowę ul. Cyprysowej, Modrzewiowej, Jodłowej i Cisowej o łącznej długości ok. 1370 
m wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień.  

 
 W ramach zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz  

z wykonaniem odwodnienia” w 2020 r.  nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie dotyczy 
przebudowy ulicy Kiemliczów obejmującej wykonanie nawierzchni ulicy o szerokości 5,0 m  
z kostki betonowej wraz z regulacją wysokościową urządzeń obcych (studnie, zawory).  
Ze względów techniczno-ekonomicznych realizacja robót budowlanych na przedmiotowym 
zadaniu połączona została z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na 
terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I” – Kontrakt II, tj. „Budowa systemu kanalizacji deszczowej 
w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp., w ramach którego wykonane zostanie odwodnienie  
ul. Kiemliczów z włączeniem kanalizacji deszczowej do ul. Owocowej. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa – 

etap II” została zlecona dokumentacja projektowa. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za 
wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 
zezwalającej dla prowadzenia robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Brackiej na odcinku 
od ul. Śląskiej do Kanału Mazowieckiego . 

 

Ład 7. Rozwój publicznej komunikacji miejskiej 

Program  
Symbol 
Ład 7 

Rozwój publicznej komunikacji miejskiej 

Działanie 1 Modernizacja taboru autobusowego 

Miernik oceny działania 1 Liczba zakupionych autobusów 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

Działanie 2 Modernizacja taboru tramwajowego 

Miernik oceny działania 2 Liczba zakupionych tramwajów 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe od 2011 r. 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

Działanie 3 Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej 

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

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

 
Działanie 1  
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. podaje, że w 2020 r.  
liczba zakupionych autobusów wynosiła: 

 2 sztuki autobusów hybrydowych (dostawa w II. połowie 2021 r.), 
 6 sztuk autobusów z napędem tradycyjnym (dostawa w II. połowie 2021 r.). 
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Działanie 2 
Wszystkie tramwaje niskopodłogowe, tj. 14 sztuk, zostały w 2019 r. dostarczone przez firmę PESA 
S.A. z Bydgoszczy do Gorzowa Wielkopolskiego. Zakup tramwajów realizowany był przez MZK  
w ramach projektu pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – 
tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”. 
 
Działanie 3 
Wydział Dróg informuje, iż w 2020 r.: 
Liczba zmodernizowanych peronów i zatok autobusowych oraz peronów tramwajowych: 3 szt. 
– remont zatok autobusowych: 
przy ul. Kombatantów - przystanek „Armii Krajowej” kier. centrum miasta, 
– remont peronów autobusowych: 
przy ul. Żwirowej - przystanek „Chwalęcice” kier. Chwalęcice, 
przy ul. Złotego Smoka - przystanek „Mosiężna” kier. Szczecińska, 
– ilość naprawionych wiat przystankowych: 71 szt. 
 
Ponadto przy przebudowie ul. Kostrzyńskiej, przebudowane zostały perony i przystanki tramwajowe 
oraz wybudowane zatoki autobusowe.  
 
Zatoki autobusowe wybudowane zostały także przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. 
Mosiężnej”. 
 
Wydział Inwestycji podaje, że w ramach zadania pn.: „Budowa systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej i monitoringu miejskiego” w sierpniu 2020 r. została podpisana umowa z Konwerga 
Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu. 
Przeprowadzono również postępowanie przetargowe i podpisano umowę na adaptację pomieszczeń 
pod Centrum Monitoringu Wizyjnego. Rozpoczęta została realizacja zadania, w ramach którego 
planowane jest wykonanie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wykonanych w technologii LED 
wielokolorowych, na których będą wyświetlane w czasie rzeczywistym godziny odjazdów i pojazdów 
komunikacji miejskiej. W ramach zadania zostaną również zamontowane kamery cyfrowe oraz 
zostanie wykonane Centrum Monitoringu Wizyjnego, które będzie znajdować się w budynku policji 
przy ul. Wyszyńskiego. Na potrzeby obydwu systemów zostaną wykonane serwerownie i aplikacje 
wspomagające, tj. portal www dla pasażera, aplikacja mobilna, oprogramowanie dyspozytorskie, 
oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie dla obydwu systemów oraz oprogramowanie 
wspierające eksploatację systemów.  
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego  
w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego z POIŚ 2014-2020. 
 
W 2020 r. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT MOF GW, RPO Lubuskie 2020 na 
realizację projekt pn.: „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz  
z przebudową infrastruktury tramwajowej”.  
W 2020 r. uzgodniono dokumentację projektową dla zadania, którą złożono do organu administracji 
budowlanej, celem uzyskania decyzji ZDRID umożliwiającej prowadzenie robót. 
W ramach zadania zostanie wykonana: 

 przebudowa ulic w obrębie węzła przesiadkowego: ul. Edwarda Jancarza, ul. Dworcowej oraz  
ul. Składowej,  

 budowa dworca autobusowego z miejscami postojowymi (przystankami komunikacyjnymi) oraz 
wiatami przystankowymi dostępnego dla wszystkich przewoźników, 

 przebudowa placu przed dworcem PKP wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu w tym: 
organizacja terenów zielonych, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, zegar, kraty pod 
drzewa, stojaki rowerowe, 

 budowa zatok autobusowych przy ul. Edwarda Jancarza (przystanki komunikacyjne), 

 budowa płatnych miejsc postojowych (strefa płatnego parkowania) oraz bezpłatnych miejsc 
postojowych dla taksówek oraz kiss & ride,  

 budowa monitoringu, tj. kamer wraz z podłączeniem do sieci monitoringu miejskiego, 

 budowa tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), na których wyświetlane będą informacje  
o odjazdach autobusów i tramwajów (tablice umiejscowione zostaną na placu przed dworcem 
PKP i bezpośrednio w wiatach na peronach autobusowych), 
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 przebudowa kanalizacji deszczowej, 

 przebudowa oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe  
z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi. 

 

Ochrona środowiska 
Środ. 1. Zarządzanie zasobami wodnymi 

Program 
Symbol 
Środ. 1 

Zarządzanie zasobami wodnymi 

Działanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem 

Miernik oceny działania 1 Badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 2 Ochrona przeciwpowodziowa 

Miernik oceny działania 2 Brak podtopień terenów; Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę 
systemu melioracyjnego; Nakłady poniesione na utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 2 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Miernik oceny działania 3 Poniesione nakłady na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków,  
Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  
Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  
Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcia wody, 
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni miejskiej. 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

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

Działanie 4 Gospodarowanie wodami opadowymi 

Miernik oceny działania 4 Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 
Długość sieci kanalizacji deszczowej 
Ilość zainstalowanych urządzeń oczyszczających wody opadowe 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Gospodarki Komunalnej 

 
Działanie 1 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podaje, że w 2020 r. nie zlecano badań jakościowych wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Działanie 2  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał w 2020 r. konserwacji 
rowów melioracji szczegółowych o długości całkowitej 26 870 m. Wykonane prace polegały  
w szczególności na koszeniu z odmulaniem dna rowów o długości 14 264 mb oraz na wykaszaniu 
skarp i dna rowów o długości 12 606 mb. W ramach tych prac dokonano oczyszczenia przepustów  
o łącznej długości 1 012 mb. Koszt powyższych prac wyniósł 138.990,00 PLN. 
 
Działanie 3 
Informacje za 2020 r. uzyskane od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wlkp.: 
 
Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację: 

 sieci wodociągowej: 5.359.140,00 PLN, 

 sieci kanalizacyjnej: 10.195.382,00 PLN, 

 ujęć wody: 585.168,00 PLN, 

 oczyszczalni ścieków: 1.810.601,00 PLN. 
 

Długość sieci w gm. Gorzów Wlkp.: 

 wodociągowej – 399,9 km, 

 kanalizacyjnej- 344,5 km. 
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Jakość wód podziemnych. 
Jakość wód podziemnych ujmowanych na ujęciach PWiK charakteryzuje podwyższona zawartość 
żelaza oraz manganu. Technologia uzdatniania wody stosowana przez Stacje Uzdatniania Wody 
pozwala dostarczyć do odbiorców wodę spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2294). 
 
Jakość wód podziemnych ujmowanych na ujęciach PWiK: 
 

Lp. Stacja Uzdatniania 
Wody 

Zawartość żelaza w 
mg Fe/dm

3 
Zawartość żelaza w mg 

Mn/dm
3
 

1. SUW „Centralny” 3,75 0,31 

2. SUW „Kłodawa” 1,24 0,13 

3. SUW „Siedlice” 2,22 0,48 

 
Jakość ścieków dopływających i odprowadzanych w oczyszczalni ścieków (średnie roczne 
zestawienie wyników badań w mg/dm

3
). 

 
- ChZT mgO2/dm

3  
1032    dopływ, 

   718     po osadniku wstępnym, 
   37,5   odpływ. 
 

- BZT5 mgO2/dm
3 
          417 dopływ, 

   309  po osadniku wstępnym, 
   4,7 odpływ. 
 
 

- Zawiesina ogólna mg/dm
3  

  528    dopływ, 
              223    po osadniku wstępnym, 
   9,4   odpływ. 
 

- Fosfor ogólny mg/dm
3  

  14,5   dopływ, 
              12,9   po osadniku wstępnym, 
   0,34 odpływ. 
 

- Azot ogólny mg/dm
3   

113,1  dopływ, 
              107,2  po osadniku wstępnym, 
    7,10  odpływ. 
 

 
Działanie 4 
W ramach gospodarowania wodami opadowymi, Miasto realizuje zadanie dofinansowane w ramach 
POIŚ 2014-2020 pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzów Wlkp. – 
etap I”. Realizacja projektu w 2020 r.: 
a) Kontrakt I – Zlewnia Żwirowa -  budowa zbiornika retencyjnego otwartego, przebudowa zbiornika 

otwartego istniejącego, przebudowa rowów, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej  
i Komeńskiego, budowa separatora i wylotów kanalizacji deszczowej: Zadanie zakończone  
w czerwcu 2020 r.; wykonano kanalizację deszczową z rur kamionkowych wraz z wpustami 
ulicznymi w ul. Komeńskiego, montaż separatora substancji ropopochodnych oraz przewiert 
sterowany i wylot dokowy wód deszczowych do rowu. W ramach prac hydrotecznicznych 
wykonano przebudowę rowu melioracyjnego głównego oraz rowów bocznych poprzez ich 
pogłębienie i umocnienie skarp. Wykonano zbiornik retencyjny ZR-1 wraz z budowlą wylotową 
oraz przebudowano zbiornik retencyjny wraz z wykonaniem budowli wylotowej i wykonaniem 
przepustu pod ul. Owocową.   
 

b) Kontrakt II – Zlewnia Żwirowa - Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej  
w Gorzowie Wlkp. w formule zaprojektuj i wybuduj: W 2020 r. zadanie było w trakcie realizacji.  
W ramach zamówienia Wykonawca opracowuje dokumentację projektową w oparciu o którą 
Wykonawca zrealizuje roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej, 
Bazaltowej, Owocowej, Kiemliczów oraz Świerkowej  wraz z wylotami do odbiorników (zbiorniki 
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retencyjne) oraz wykonaniem nawierzchni dróg. Wykonawca otrzymał uzgodnienia do koncepcji 
rozwiązań projektowych i projektu budowalnego dla Zlewni nr 2 (ul. Owocowa, Bazaltowa, 
Kiemliczów i część ul. Żwirowej) oraz przedstawił koncepcję rozwiązań projektowych dla Zlewni nr 
1 (ul. Świerkowa, część ul. Żwirowej) do uzgodnienia. 

 
c) Kontrakt III etap I – Zlewnia ul. Żwirowej - Roboty budowlane zostały zakończone w 2019 r.  
 
d) Kontrakt III etap II – Zlewnia ul. Żwirowej - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej  

w Gorzowie Wlkp. Zadanie zrealizowano wspólnie  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. W zakresie zadania realizowanej przez Miasto wykonano budowę sieci kanalizacji 

deszczowej o długości 1.409,65. Dostawa i montaż wpustów ulicznych betonowych DN 500 mm – 

szt. 52. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z kanalizacją deszczową. – 

kpl.1 oraz  roboty odtworzeniowe. 

 
W ramach kontraktu III etap II budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 

wykonano: 

 budowę kanalizacji deszczowej: 

 kanał o śr. 800 mm o długości 29,10 m, 

 kanał o śr. 500 mm o długości 280,55 m, 

 kanał o śr. 400 mm o długości 269,90 m, 

 kanał o śr. 300 mm o długości 535,80 m, 

 kanał o śr. 200 mm o długości 294,30 m, 

 dostawę i montaż wpustów ulicznych betonowych DN 500 mm - szt. 52, 

 likwidację kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z kanalizacją deszczową, 

 roboty odtworzeniowe. 

W ramach zamówień podobnych zostało przeprowadzone postępowanie na wykonanie robót 
drogowych na drugiej połowie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp., polegających na wymianie krawężników 
oraz warstwy ścieralnej pomiędzy odcinkami odtwarzanymi po wykonaniu robót sanitarnych na całej 
długości przebudowywanego odcinka.  Roboty zakończone. 
 
e) Kontrakt IV – Zlewnia ul. Żwirowej – Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej 

wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki. 

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizował całość robót. Zadanie zakończone w kwietniu 

2020r. W 2020r. został wykonany kanał deszczowy w ul. Andrzejewskiego, komory żelbetowe KP-

1 i KP-2, układ podczyszczania wód opadowych (2 zbiorniki – osadnik i separator) oraz wylot 

dokowy do rzeki Kłodawki. Wykonano również zatokę z kostki betonowej dla wozów 

asenizacyjnych oraz odtworzono ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż stadionu Warty. W tym okresie 

wykonano również częściowe odwodnienie ul. Kosynierów Gdyńskich z lokalizacją nowych 

wpustów ulicznych i odtworzeniem nawierzchni. 

 

f) Kontrakt V – zlewnia ul. Szmaragdowej - Rozbudowa oraz przebudowa, grawitacyjnej kanalizacji 

deszczowej wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych oraz szaletu publicznego, układu 

podczyszczania, gromadzenia wód opadowych w celu ich wykorzystania do celów komunalnych: 

Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej  

o dł. ok. 108 m, budowę sieci kanalizacji deszczowej o dł. ok. 315 m, budowę zbiornika 

retencyjnego w ul. Działkowców o poj. czynnej ok. 450 m3, budowę zbiornika retencyjnego  

w drodze gruntowej przy ul. Szarych Szeregów o poj. czynnej ok. 320 m3, budowę punktu poboru 

wody szarej składającego się z układu podczyszczania (osadnika), pompowni wody deszczowej 

oraz punktu napełniania pojazdów komunalnych (złącze hydrantowe), szalet miejski wraz  

z przyłączami, przebudowano plac parkingowy przy ul. Działkowców oraz wykonano nasadzenia 

zastępcze (6szt.). 

 

g) Kontrakt VI – zlewnia ul. Szmaragdowej - Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych 
wraz z budową placu manewrowego, układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych. 
Realizacja zakończona. Wydatki w roku 2020 dotyczyły robót budowlanych związanych  
z modernizacją zbiornika retencyjnego, remontu wlotu oraz wylotów ze zbiornika, demontażem  
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by-passa, budową placu manewrowego, ogrodzenia, instalacji elektrycznej oraz uziemiającej, 
zieleni oraz  remontu drogi dojazdowej do zbiornika. Wydatki obejmowały również nadzór 
inwestorski oraz autorski. 

 
h) Kontrakt VII - zlewnia ul. Szmaragdowej - Renowacja (metodą bezwykopową) grawitacyjnej 

kanalizacji deszczowej. Realizacja zakończona. Wydatki w roku 2020 związane były z robotami 
budowlanymi polegającymi na: renowacji kanału betonowego DN 300mm metodą CIPP w ilości 
177,91mb, renowacji kanału betonowego DN 400mm metodą CIPP w ilości 495,23mb, renowacji 
studni kanalizacyjnych DN 1200mm w ilości 20 kpl; budowie studni S25.2 z kręgów betonowych 
DN 1200mm o wysokości H=2,13m wraz z robotami odtworzeniowymi; nadzorem inwestorskim 
oraz nadzorem autorskim. 

 
i) Kontrakt  VIII -  zlewnia ul. Olimpijskiej - Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni  

ul. Olimpijskiej – w dniu 19.12.2020r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór Wykonawcy 
robót budowlanych. Umowa zostanie podpisana z firmą WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu na 
kwotę 15.716.666,66zł brutto.  W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje dokumentację, 
uzyska decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych oraz przeprowadzi 
prace budowlane. 
 

j) Kontrakt  IX -  zlewnia ul. Olimpijskiej - Renowacja metodą bezwykopową kolektorów 
deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej. Wydatki w roku 2020 związane były z wykonaniem 
dokumentacji projektowej  na zmianę technologii renowacyjnej. Planowane jest przygotowanie 
postępowanie oraz wybór wykonawcy robót. W ramach zamówienia wykonana zostanie 
renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową. Łączna długość renowacji wyniesie 
459m. W ramach robót budowalnych Wykonawca wymieni 20szt. studni kanalizacyjnych wraz  
z dennicami oraz włazami.  

W grudniu 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający zakres Projektu 
o zadania: 
k) Kontrakt X – W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane związane z renowacja 

odcinka kanalizacji deszczowej w Alejach 11-go listopada. Czas realizacji: rok 2021. 
 

l) Kontrakt XI - Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż w ramach budowy CEZIB przy ul. Warszawskiej 
– W ramach zadania realizowane są roboty budowlane polegające na budowie 16 podziemnych, 
żelbetowych zbiorników wraz z przyłączami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Czas 
realizacji: 2019-2022. 

 
m) Kontrakt XII - Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami w ramach rozbudowy DK 22 –  

w ramach zadania realizowane są roboty związane z  budową kanalizacji deszczowej  
w ul. Łukasińskiego, ul. Zawackiej i ul. Walczaka wraz z budową nowej przepompowni  
i separatorów na ul. Łukasińskiego oraz zbiorników retencyjnych. Czas realizacji: 2018-2021. 

 

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

Program 
Symbol 
Środ. 2 

Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych 

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

Miernik oceny działania 1 Analiza udzielanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 2 Ochrona terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo przed 
zainwestowaniem 

Miernik oceny działania 2 Stopień zainwestowania terenów jw. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Urbanistyki Miasta 

Działanie 3 Rekultywacja terenów zdegradowanych  

Miernik oceny działania 3 Poniesione nakłady na rekultywację 

Termin realizacji działania 3 Do 2015 

Koordynator działania 3 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Inwestycji 

Działanie 4 Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w ramach obowiązku tworzenia powierzchni biologicznie 
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czynnej zalecenia co do dokonywania nasadzeń trwałych, zwłaszcza drzew 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia terenów, dla których wydano zalecenia 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta 

Działanie 5 Prowadzenie postępowań w sprawach zniszczenia zieleni 

Miernik oceny działania 5 Ilość postępowań 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

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

 
Działanie 1 
W 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wydał 184 decyzje związane z wycinką drzew i krzewów. Wydano 110 
zezwoleń, a w 5 przypadkach odmówiono wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. 
Zezwolenia dotyczyły drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących w posiadaniu 
spółdzielni mieszkaniowych, rodzinnych ogrodów działkowych, firm oraz innych podmiotów. W ramach 
udzielonych zezwoleń zobowiązano do dokonania nowych nasadzeń w ilości 668 drzew oraz krzewów 
o powierzchni 145 m

2
.  

 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego podaje, że w 2020 r. nasadził 63 szt. drzew 
w ramach nasadzeń zastępczych w zieleni przydrożnej, co stanowi łączną długość zadrzewień 
przyulicznych ok. 250 mb. Nasadzone gatunki drzew to: Lipa drobnolistna, Klon pospolity, Grab 
pospolity, Jesion wyniosły, Oliwnik wąskolistny, Dąb szypułkowy. 
 
Działanie 2 
W 2020 r. zakończono prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.  Na potrzeby tego dokumentu opracowany został System terenów zieleni w mieście, 
Wśród terenów wchodzących w skład Systemu zieleni znajdują się również tereny wartościowe 
przyrodniczo i krajobrazowo. Wyznaczone tereny zielone wchodzące w skład Systemu zieleni będą 
chronione w planach miejscowych przed zabudową budując czytelny system zieleni.  
 
W planach miejscowych ochronę terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo realizowano 
podczas opracowywania: 
a) w planach uchwalonych: 
    - MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej, 
b) w planach w trakcie opracowania: 
    - MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą 
Zieloną. 
 
Działanie 3 
Działanie zostało zrealizowanie. Od 2013 r. funkcjonuje Pole Golfowe Zawarcie.  
 
Działanie 4 
Zadanie ciągle realizowane poprzez właściwe ustalenie przeznaczenia terenów i określenie zasad ich 
zabudowy i zagospodarowania we wszystkich opracowanych planach miejscowych, poprzez 
wskazywanie wartości współczynnika maksymalnej powierzchni zabudowy i wskaźnika minimalnej 
powierzchni terenów biologicznie czynnych. W terenach bardziej zainwestowanych pozostawienie 
terenów biologicznie czynnych służy głównie rekreacji – w tym przypadku minimalny wskaźnik terenów 
biologicznie czynnych jest odpowiednio mniejszy niż w terenach, na których istnieją niekorzystne dla 
zabudowy uwarunkowania, np. pod względem hydrogeologicznym, gdzie pozostawienie znacznie 
większych terenów biologicznie czynnych służy przede wszystkim zachowaniu właściwej retencji 
terenowej (niezależnie od działań mających na celu przeciwdziałanie rozlewaniu się miasta).  
 
Działanie 5 
Postępowania w sprawach zniszczenia zieleni prowadzone są zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminie, ustawą o ochronie przyrody oraz Kodeksem Wykroczeń. 
W 2020r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
prowadzono trzy postępowania w sprawie zniszczenia drzew spowodowanego niewłaściwą 
pielęgnacją. W dwóch przypadkach sprawy umorzono z uwagi na brak podstaw do wymierzenia 
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administracyjnej kary pieniężnej. W jednym postępowaniu nałożono administracyjną karę pieniężną  
w wysokości 74 735 zł, z czego 30 % kary pobrano, a pozostałe 70% kary odroczono na okres 5 lat.  
 
Postępowania prowadzone w 2020 r. przez Straż Miejską dotyczyły: 
1. Niszczenia zieleni na terenach publicznych – 149 (w tym 55 mandatów karnych, 94 pouczeń); 
2. Zaśmiecania terenów zielonych i rekreacyjnych – 230 (w tym 3 wnioski do Sądu o ukaranie,  

29 mandatów karnych, 198 pouczeń); 
3. Niesprzątanie odchodów przez właścicieli psów na terenach zielonych i rekreacyjnych –  

22 (w tym  8 mandatów karnych, 14 pouczeń). 

 
Środ. 3. Ochrona powietrza 

Program 
Symbol 
Środ. 3 

Ochrona powietrza 

Działanie 1   Ograniczenie tzw. niskiej emisji  

Miernik oceny działania 1 Badania jakości powietrza 
Nakłady poniesione na ograniczenie niskiej emisji 

Termin realizacji działania 1 Do 2017 r. 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; PEC*; Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej; Wydział Inwestycji 

Działanie 2 Termoizolacja budynków 

Miernik oceny działania 2 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Inwestycji; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Działanie 3 Przejście na paliwo ekologiczne w autobusach komunikacji miejskiej 

Miernik oceny działania 3 Liczba pojazdów z silnikami na paliwo alternatywne 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Miejski Zakład Komunikacji 

 
 
Działanie 1  
W zakresie ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji Miasto w 2020 r., realizowało działania 
naprawcze określone w Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski. 
Działania podejmowane w 2020 roku w celu poprawy jakości powietrza to m.in: 

 Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (ZGM, właściciele lokali). Poniesione nakłady: 
328.281,29 PLN (w tym dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020: 60.000,00 PLN). 

 Likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej. Poniesione nakłady: 
221.827,79 PLN (w tym dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020: 183.909,96 PLN). 

 Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków (realizowane przez Miasto 
Gorzów, ZGM,  Wspólnoty i Spółdzielnie  Mieszkaniowe). Poniesione nakłady: 5.196.823,33 PLN 
(w tym dofinansowanie 460.719,69 PLN). 

 Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników 
(realizowane przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów). Poniesione 
nakłady: 18.084.048,47 PLN (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW: 5.979.054,06 PLN) 

 Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego spalania paliw, w tym 
automatyzacja procesu spalania (PGE Energia ciepła SA). Poniesione nakłady: 536.627,73 PLN  
(w tym dofinansowanie z NFOŚiGW: 270.841,59 PLN). 

 Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia. Poniesione nakłady: 2.796.233,00 PLN. 

 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty  
i poprawę stanu nawierzchni drogi. Poniesione nakłady: 16.680.120,51 PLN (w tym 
dofinansowanie: 6.286.557 PLN). 

 Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta. Poniesione nakłady: 2.843.680,13 PLN. 

 Prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie 
ochrony powietrza (w ramach zadań  bieżących Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa). 

 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów (Straż 
Miejska przeprowadziła 132 kontrole w zakresie spalania odpadów). 

 Rozwój systemu ścieżek rowerowych. Poniesione nakłady (łącznie z przebudową drogi): 
63.776.010,28 PLN (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z subwencji ogólnej: 35.212.695,95 PLN). 
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 Stosowanie niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych (Miasto, jednostki 
budżetowe). Poniesione nakłady: 3.839.155,78 PLN. 

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

 
Działanie 2 
W grudniu 2020 r. Miasto Gorzów Wielkopolski uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: 
„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.”, w ramach którego 
zaplanowano termomodernizację budynku głównego i łącznika wraz z naprawą fundamentów, 
renowacją ścian, podłóg, okien, drzwi oraz modernizacją instalacji. Poza tym obejmuje remont dachu 
nad salą gimnastyczną i zagospodarowanie terenu. Dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, 
ZIT Gorzów Wielkopolski.  
 
W 2020 r. realizowano także projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w Gorzowie Wlkp. – etap III”. W 2020 r. zakończono realizację zamówienia częściowego: „Wymiana 
źródła zasilania cieplnego z węglowego na gazowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 
przy ul. Wiejskiej 6 w Gorzowie Wlkp.”. Zakres realizacji obejmował: wymianę kotła węglowego na 
gazowy wraz z urządzeniami, armaturą oraz zasilaniem elektrycznym; wymianę instalacji c.o. wraz  
z grzejnikami; budowę instalacji gazowej; montaż budek lęgowych oraz tablicy informacyjno-
pamiątkowej. W trakcie realizacji są roboty budowlane obejmujące dwa obiekty:  
„Docieplenie dachu sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym przy  
ul. Przemysłowej 22 w Gorzowie Wlkp.”. W 2020 r. wydatki związane z remontem dachu dotyczyły 
robót budowlanych (w tym prac przygotowawczych, izolacji i pokrycia dachowego wraz  
z obróbką blacharską, robót instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych). 
„Wymiana źródła zasilania cieplnego z węglowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 12 przy ul. Dobrej 16 w Gorzowie Wlkp. wraz z dociepleniem ścian fundamentowych  
i przebudową dachu.” W 2020 r. wydatki związane z niniejszym zamówieniem częściowym dotyczyły 
m.in. robót budowlanych (w tym prac związanych z budową nowej kotłowni gazowej, izolacją ścian 
fundamentowych, wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, montażem zaworów 
termomodernizacyjnych oraz remontem pokrycia dachowego) oraz nadzoru inwestorskiego. 
 
Działanie 3 
Miasto Gorzów Wielkopolski w styczniu 2020 r. podpisało umowę o dofinansowanie na realizację 
projektu pn.: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla 
Miasta Gorzowa Wlkp.”, w ramach POIŚ 2014-2020. W ramach projektu planuje się zakup 8 sztuk 
autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. 
Wartość całkowita projektu: 30,5 mln PLN, w tym dofinansowanie: 20,8 mln PLN. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 r. 

 
Ponadto MZK podaje, że w grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję  
o dofinansowaniu projektu pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- 
tabor autobusowy 2020” w ramach RPO Lubuskie 2020. Wartość całkowita projektu: 2.598.990,00 
PLN, w tym dofinansowanie: 1,5 mln PLN. 
W ramach projektu zakupiono 2 sztuk klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych  
z napędem hybrydowym (dostawa w II. kwartale 2021 r.), wyposażonych w udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz spełniających wymagania normy EURO6d. Obok modernizacji floty, celem 
projektu jest również ograniczenie emisji zanieczyszczeń  odprowadzanych do powietrza jak i emisji 
gazów cieplarnianych, tj. CO2. Termin realizacji projektu to grudzień 2021 r. 

 
Środ. 4. Poprawa klimatu akustycznego 

Program 
Symbol 
Środ. 4 

Poprawa klimatu akustycznego  

Działanie 1  Stworzenie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp 

Miernik oceny działania 1 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 1 Do 2013 r. 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 2 Budowa ekranów akustycznych 

Miernik oceny działania 2 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 
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Koordynator działania 2 Wydział Inwestycji 

 
Działanie 1 
W zakresie poprawy klimatu akustycznego  w 2020 r. kontynuowało realizację działań określonych  
w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego, zaktualizowanego 
uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr II/16/2018 z 28 listopada 2018 r.  
Realizowano następujące kierunki działań, odnoszące się do hałasu drogowego: 

 wymiana nawierzchni dróg na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych; 

 stworzenie  systemu  ścieżek  rowerowych  na  terenie  miasta  wraz  z  poprawą  infrastruktury 
rowerowej; 

 rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta; 

 przebudowa chodników; 

 utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych; 

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

 modernizacja torowisk. 
W zakresie hałasu przemysłowego wydano jedną decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
 
Działanie 2 
W 2020 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie wykonywano ekranów akustycznych. 

 
Środ. 5. Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje 

 
W 2020 r. Miasto realizowało projekt pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego  
w Gorzowie Wlkp.”, w ramach którego przebudowano ul. Sikorskiego - od skrzyżowania z ul. 
Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Pionierów wykonano deptak wyłączony z ruchu samochodowego, 
odcinek ten zostaje dostępny tylko dla ruchu pieszo rowerowego i tramwajowego. W ramach 
wydatków poniesionych w roku 2020 wykonano elementy małej architektury, tj. ławki oraz siedziska 
modułowe w sąsiedztwie licznych nasadzeń zieleni - kolorowe trawy czy ozdobne drzewa,  deptak 
stanowi przestrzeń spotkań, strefę wydarzeń, czy też rozwijającej się działalności lokali 
gastronomiczno-kawiarnianych.  
Dokonano optymalizacji lokalizacji przystanków tramwajowych poprzez korektę istniejących 
przystanków. Wykonano obustronne chodniki oraz ścieżki rowerowe. W pobliżu najważniejszych 
funkcjonalnie miejsc wyznaczono strefy dla rowerów- stojaki rowerowe. Z uwagi na sąsiedztwo 
zabudowy mieszkalnej w celu stłumienia szkodliwego hałasu i wibracji zaprojektowano i wykonano 
maty wibroizolacyjne szyn w otulinie z żywic z separatorami gumowymi oraz smarownic torowych  
w rejonie ostrych łuków. 
Przebudowie poddano także torowisko wzdłuż całego projektowanego odcinka oraz dodatkowo  
w obszarze skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Jancarza. 
 
W ramach przebudowy ul. Chrobrego oraz robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej, 
studniami teletechnicznymi oraz fundamentami pod maszty SDIP i monitoringu na potrzeby budowy 
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu, wykonano następujące prace: 
- Mickiewicza – Słowackiego: zakończono zasadnicze prace na sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej oraz prace związane z nadbudową studni na przyłączach kanalizacji sanitarnej. 
Kontynuowane były prace na sieci gazowej. Przystąpiono do prac związanych z wykonywaniem 
konstrukcji torowo-drogowych.  
- Słowackiego – Jagiellończyka: zakończono zasadnicze prace związane z uzbrojeniem podziemnym.  
- Jagiellończyka – Borowskiego:  kontynuacja prac na sieci gazowej. Ustawiono słupy trakcyjno-
oświetleniowe, zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe. Wylano dolną warstwę podbudowy 
torowo-drogowej. Wykonano rozbiórki na skrzyżowaniu z ul. Jagiellończyka i przystąpiono do 
korytowania i prac przygotowawczych związanych z przebudową uzbrojenia podziemnego.  W trakcie 
odkryto znaleziska archeologiczne – trwają ratownicze archeologiczne prace wykopaliskowe.  

Program 
Symbol 
Środ. 5 

Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje 

Działanie 1  Przebudowa torowisk linii tramwajowych 

Miernik oceny działania 1 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Inwestycji; Miejski Zakład Komunikacji 
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- Prace w rejonie skrzyżowania z Borowskiego – zakończono prace związane z przebudową 
uzbrojenia w rejonie skrzyżowania. Wykonano płytę torową oraz montaż szyn. Przejazd przez 
skrzyżowanie obecnie odbywa się po nawierzchniach tymczasowych z kruszywa. 
- Borowskiego – Krzywoustego: Układanie ścieków granitowych. Zakończono prace związane  
z przebudową uzbrojenia podziemnego, dolnych warstw konstrukcji drogowo-torowych oraz związane 
z montażem szyn. Ułożono ok 1/2 długości ścieku granitowego wzdłuż torowiska. Zamontowano 
wysięgniki i oprawy oświetleniowe na słupach trakcyjno-oświetleniowych . 
- Krzywoustego – 30-go Stycznia: kontynuacja prac brukarskich przy budynkach i w śladzie torowiska. 
W rejonie skrzyżowania z ul. 30-go Stycznia trwała przebudowa uzbrojenia podziemnego i po tych 
pracach nastąpi wykonywanie konstrukcji drogowych.  
- 30-go stycznia – Łokietka do mostku: kontynuacja wykonywania pierwszych warstw konstrukcyjnych 
torowo-drogowych i równoległe wykonywanie przy kanalików kanalizacji odwodnienia, które 
przechodzą przez warstwy konstrukcji drogowo-torowych.  
- Łokietka za mostkiem – Wybickiego: zakończono zasadnicze prace branży wod-kan. Trwają prace 
związane z usuwaniem kolizji z kablami energetycznymi. Wykonano fundamenty słupów trakcyjnych. 

 
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 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Działanie 2 Selektywna zbiórka odpadów 

Miernik oceny działania 2 Ilość odpadów zebranych selektywnie 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa 

Działanie 3 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

Miernik oceny działania 3 Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

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

 
Działanie 1 
Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do zakładu INNEKO  
w Chróściku w 2020 r.: 
- łączna ilość przyjętych odpadów: 188 884,231 Mg, 
- ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie: 
47 951,635 Mg (w tym: przyjęte do składowania 25 898,362 Mg, wytworzone w instalacjach INNEKO 
22 053,274 Mg) 
Procesowi sortowania poddano odpady o kodach:  
-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : 44 165,493 Mg 
- 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach: 568,996 Mg 
 
W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania wysegregowano poniższe frakcje materiałowe: 
- papier i tektura – 1905,34 Mg,   
- metale  – 627,27 Mg, 
- tworzywa sztuczne (PET, folia, PP) – 825,19 Mg, 
- szkło – 0 Mg, 
- drewno – 110,91 Mg, 
- minerały (np. piasek, kamienie) – 7891,5 Mg, 
- 19 12 12 materia organiczna do biologicznej stabilizacji – 19 975,69 Mg, 
- 19 12 12 odpady posortownicze, balast – 14 263,274 Mg, 
- 16 01 03 zużyte opony – 129,4 Mg, 
- 16 06 05 baterie –  0,54 Mg, 
- 20 01 36 zużyty sprzęt elektryczny – 15,89 Mg. 
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Działanie 2 
Inneko podaje, że w 2020 r. dostarczono do zakładu następujące ilości surowców zebranych 
selektywnie: 
- tworzywa sztuczne – 4 076,135 Mg, 
- szkło – 2 610,028 Mg, 
- makulatura – 2 768,008 Mg, 
- zmieszane odpady opakowaniowe – 335,27 Mg. 
 
Ponadto Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w 2020 r. realizowano zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2020”.  
W ramach Programu Miasto usunęło razem 70,72 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym: 
1) pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest - unieszkodliwione  

z demontażem – 11,270 Mg.  
2) materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych - unieszkodliwione 

bez demontażu - 14,995 Mg. 

Działaniami projektu objęto 21 nieruchomości należących do osób fizycznych.  
W ramach zadania wykonano demontaż wyrobów zawierających azbest na terenie 8 nieruchomości, 
ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia oraz zabezpieczenie na 
terenie 14 nieruchomości odpadów azbestowych, załadunek, transport i przekazanie do 
unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO sp.  
z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180. 

Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 42.144,60 PLN.  

Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 29.501,22 PLN na realizację ww. zadania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%) oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (50%). 
 
Działanie 3 
W 2020 r. unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów niebezpiecznych (dane 
z Inneko): 
- odpady zawierające azbest (kod 17 06 05) – 1 186,491 Mg, 
- pozostałe odpady niebezpieczne: 425,178 Mg, 
- zanieczyszczona gleba (17 05 03*) – 4 554,64 Mg – odpad poddano bioremediacji i oczyszczono go. 

 
Środ. 7. Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym  
mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o środowisku 
 

Program 
Symbol 
Środ. 7 

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

Działanie 1  Edukacja ekologiczna 

Miernik oceny działania 1 Ilość zorganizowanych konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

Działanie 2 Udostępnianie informacji o środowisku 

Miernik oceny działania 2 Ilość opublikowanych informacji 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 
Działanie 1  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zrealizował w 2020 r. następujące działania:  
 
Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta  

 przygotowano i przeprowadzono 1 kampanię edukacyjno-informacyjną dla mieszkańców: „Woda 
to życie  - dbajmy o nią”, 

 przeprowadzono konkurs fotograficzny „Piękno gorzowskich rzek w fotografii”,  

 konkurs „Piękne Balkony”;  
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 konkurs „Domy w Ogrodach”;  

 koordynowano ogólnoświatową akcję „Godzina dla Ziemi” i Kampanię Sprzątanie Świata.  
 
Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży:  

 przeprowadzono konkurs plastyczny „Woda wokół nas - piękno naszych rzek” – dla dzieci 
przedszkolnych;  

 przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Woda to życie - 
dbajmy o nią”. 

 wydano 6 000 szt. publikacji dla dzieci pt. „Jak w Gorzowie szukał wody – nosorożec fan przyrody” 
mówiąca o tym, w jaki sposób dba się o jakość wody pitnej w mieście oraz przybliżająca walory 
przyrodnicze gorzowskich rzek i innych zbiorników wodnych. 

 ponadto w ramach kampanii dzięki współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Gorzowie Wlkp. wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych zostali 
zaopatrzeni w bidony do wody pitnej, które pozwolą ograniczyć używanie przez dzieci butelek 
plastikowych. 

 laureaci konkursów oprócz nagród rzeczowych otrzymali bidony do wody pitnej ufundowane przez 
Prezydenta Miasta. 

 
Poniesione nakłady na edukację ekologiczną: 71.649,76 PLN, w tym 12.584,00 PLN stanowiące 
koszty kampanii edukacyjno–informacyjnej, które nie obciążają budżetu Miasta i pokryte są z dotacji 
NFOSiGW.  
Poniesione nakłady na edukację ekologiczną w 2020 r. były mniejsze niż w 2019 r. o 1.973,50 PLN.  
 
Działanie 2  
W Systemie Informacji o Środowisku dostępnym w BIP opublikowano w 2020 r. dane o 301 
dokumentach zawierających informacje o środowisku, tj. o 39 mniej niż w 2019 r. 
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„Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT MOF GW  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.” 

 
CEL ROZWOJOWY 
1.Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji i zewnętrznej 
dostępności MOF GW. 
 
PRIORYTET 
1.1.Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw w MOF GW. 
 
DZIAŁANIE 
1.1.1.Przygotowanie terenów inwestycyjnych (Poddziałanie RPO L-2020 1.3.2 Tereny 
inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.) 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 1.3.2. wynosi:  
2.094.552,76 Euro (9.406.008,07 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.). 
  

 Zaangażowanie alokacji ZIT: 9.034.160,42 PLN: 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie:  
9.034.160,42 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 96% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 9.034.160,42 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 96% 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi.  
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych (ha) 

brak 21 21,49 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego 

   

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowywanych terenach 

inwestycyjnych (szt.) 
brak 2 2 

 
DZIAŁANIE 
1.1.2.Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwiane gospodarczego wykorzystania 
nowych pomysłów (Poddziałanie RPO L-2020 1.4.2. Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 1.4.2. wynosi: 
1.023.917,00 Euro (4.598.104,07 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.). 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 4.415.951,75 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 4.415.951,75 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 96% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 4.415.951,75 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 96% 
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 Wskaźniki produktu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Wartości wskaźników zakładanych do 
osiągniecia  

w ramach projektów, które uzyskały 
dofinansowanie. 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 
charakterze międzynarodowym 

(szt.) 

brak 5 5  

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 

charakterze krajowym (szt.) 
brak 6 6 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
PRIORYTET 
1.2.Wysoka jakość edukacji. 
 
DZIAŁANIE 
1.2.1.Wsparcie edukacji przedszkolnej w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020  
8.1.2. wsparcie edukacji przedszkolnej). 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.1.2. wynosi: 468.982,00 
Euro (2.106.057,46 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.). 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 2.098.589,16 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 2.098.589,16  PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 100% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie:  2.098.589,16  PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie:  100% 
 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 

w programie (szt.) 
50 98 305 

Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej (osoby) 

106 213 1137 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie (osoby) 

0 13 28 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego 

   

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 
programu (osoby) 

0 12 28 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 
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DZIAŁANIE 
1.2.2.Wsparcie kształcenia ogólnego w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020 8.2.2. wsparcie 
edukacji ogólnej). 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.2.2. wynosi: 
1.872.083,00 Euro (8.406.963,13 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.). 
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT: 8.725.531,01 PLN 
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 8.725.531,01 PLN (wartość 
podpisanych umów przewyższa wartość dedykowanej alokacji, co wynika z różnic kursu Euro 
w dniach podpisywania umów o dofinansowanie) 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 100% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 8.725.531,01 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 100% 

 
 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono III. nabór wniosków o dofinansowanie 

(28.07.2020 r. - 03.08.2020 r.), w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie: 
  

 „On-linowa edukacja” 
 wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski, 
 wartość całkowita projektu: 1.898.719,27 PLN 
 wartość dofinansowania (wkład UE): 1.613.911,37 PLN 
 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 5.11.2020 r. 

 
Opis projektu: 
Projekt obejmuje 25 szkół kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe i licea) w Gorzowie 
Wielkopolskim. Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele, którzy skorzystają z zakupionego 
w ramach projektu sprzętu (laptopy) w przypadku nauki na odległość oraz w czasie zwykłego procesu 
dydaktycznego.   
Okres realizacji: 2020-2021 r. 

 
 Wskaźniki produktu: 

Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020.  
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie (osoby) 

348 774 7699 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 
zakresu TIK w programie (osoby) 

0 42 228 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych (szt.) 

0 6 7 

Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone w 

programie (szt.) 
0 6 18 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie (osoby) 

0 62 352 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po opuszczeniu 

programu (osoby) 
0 581 6550 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują doposażenie 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
(szt.) 

0 6 43 
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Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu (osoby) 
0 57 310 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
DZIAŁANIE 
1.2.3.Wsparcie kształcenia zawodowego w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020  
8.4.2 wsparcie edukacji zawodowej). 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.4.2. wynosi: 
4.489.500,00 Euro dotacji (20.160.997,65 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia  
2020 r.). 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 19.319.606,60 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 19.319.606,60 PLN.  

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 95,83% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 19.319.606,60 PLN. 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 95,83% 
 
W okresie sprawozdawczym aktualizowany był wniosek o dofinansowanie pn. „Zawodowcy  
w Gorzowie 2.0”. Wniosek przechodził ponowną ocenę pod katem zgodności ze Strategią ZIT MOF 
GW. Wartość dofinansowania (wkładu UE) uległa zwiększeniu o: 1.742. 191,20 PLN. 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w 
ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020. 

 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy (osoby)  

228 506 575 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 
(osoby)  

0 5 150 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego (szt.)  

0 4 26 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS (szt.)  

0 4 26 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie (osoby)  

0 5 150 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
DZIAŁANIE 
1.2.4.Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w MOF GW (Poddziałanie RPO  
L-2020 9.3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.). 

 
 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 9.3.2. wynosi: 

7.196.812,00 Euro (32.318.723,64 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.) – 
procedura pozakonkursowa. 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 32.071.502,16 PLN 
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 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 32.071.502,16 PLN.  

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 100%.  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 32.071.502,16 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 100% 

 
 Wskaźniki produktu i rezultatu: 

Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej (CI 35) (osoby) 

0 2635 2635 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
jednostek organizacyjnych systemu oświaty 
(szt.) 

0 6 6 

Liczba wspartych instytucji popularyzujących 
naukę i innowacje (szt.) 

0 1 1 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) 0 70 70 

Liczba osób objętych działaniami instytucji 
popularyzujących naukę i innowacje 

0 1110 1110 

 
PRIORYTET 
1.3.Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW. 
 
DZIAŁANIE 
1.3.1. Rozwijanie infrastruktury drogowej zapewniającej dostępność do sieci TEN-T 
(Poddziałanie RPO L-2020 5.1.2. Transport – ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 
 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 5.1.2. wynosi: 

6.941.714,00 Euro (31.173.155,05 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.) – 
procedura pozakonkursowa. 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 30.926.138,95 PLN. 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 30.926.138,95 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 100%  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 30.926.138,95 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 100% 
 

 Wskaźniki produktu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 

 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI 14) (km) 

0 3 3,009 

 Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących 
poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników 
ruchu drogowego (szt.) 

0 4 4 
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CEL ROZWOJOWY 
2.Gospodarka niskoemisyjna i funkcjonalna przestrzeń MOF GW. 
 
PRIORYTET 
2.1. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. 
 
DZIAŁANIE 
2.1.1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF 
GW (Poddziałanie RPO L-2020 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 3.2.2. wynosi: 
6.677.245,00 Euro (29.985.504,12 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.) 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 30.278.435,28 PLN. 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 30.278.435,28 PLN 
(wartość podpisanych umów przewyższa wartość dedykowanej alokacji, co wynika z różnic 
kursu Euro w dniach podpisywania umów o dofinansowanie). 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 100%. 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 30.278.435,28 PLN. 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 100% 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO - z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia zadań 
Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020.  

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków (szt.) 

5 19 22 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI 34) (Tony równoważnika 
CO2/rok) 

0 2 2234 2408,16 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) 
(kWh/rok) 

0 1 700 000 9 348 186,19 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
DZIAŁANIE 
2.1.2. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (Poddziałanie RPO  

L-2020 3.3.2. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Dedykowana Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 3.3.2. wynosi: 
8.130.205,24 Euro (36.510.312,67 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.) 
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT: 21.220.306,04 PLN 
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 21.220.306,04 PLN.  

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 58%  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 33.820.306,04 PLN  

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 92%. 
 

 W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu: 

 „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek 
rowerowych –etap III Kłodawa – Mironice”, 

 wnioskodawca: Gmina Kłodawa, 
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 wartość całkowita projektu:  1.564.090,30 PLN, 

 wartość dofinansowania (wkład UE): 880.000,00 PLN, 

 umowa podpisana: 20.04.2020 r.  

Opis ww. projektu został zawarty w poprzednim sprawozdaniu z realizacji Strategii ZIT MOF GW. 
 
 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono VIII. nabór wniosków o dofinansowanie  

(23 - 30.10.2020 r.), w ramach którego wpłynął następujący wniosek o dofinansowanie:  

 „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową 
infrastruktury tramwajowej” 

– wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski,  

 wartość całkowita projektu: 18.232.941,19 PLN,  

 wartość dofinansowania (wkład UE): 12.600.000,00 PLN,  

 w okresie sprawozdawczym - wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny w IZ RPO.  
 

Opis projektu:  
 
W ramach projektu, przebudowany zostanie plac przed dworcem PKP w Gorzowie, wybudowane 
zadaszenie, wybudowany dworzec autobusowy, przebudowane ulice w obrębie węzła, w tym m.in.: 
wybudowane ścieżki rowerowe (0,19 km), chodniki, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, 
monitoring, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.  
Równolegle w ramach projektu komplementarnego, zostanie przebudowana ul. Dworcowa 
prowadząca do węzła przesiadkowego wraz z miejscami parkingowymi oraz torowiskiem i siecią 
trakcyjną z zadaszonym peronem tramwajowym na terenie węzła. 
Okres realizacji: 2021-2022. 
 

 Wskaźnik produktu i rezultatu:  
 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 

 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do 

osiągniecia  
w ramach projektów, 

które uzyskały 
dofinansowanie. 

Wartości wskaźników 
zakładanych do 

osiągniecia  
w ramach projektów, 
które zostały złożone 

do konkursów. 
Długość wspartej infrastruktury 

rowerowej (km) * 
4,28 20 21,86 22,05 

Liczba wybudowanych obiektów 
„parkuj i jedź” (szt.) 

0 2 6 6 

Liczba wybudowanych obiektów 
„Bike and Ride” (szt.) 

0 25 0 0 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych (szt.) 

0 1 0 1 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego 

    

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CI 34) (Tony 

równoważnika CO2/rok) 
0 48 64,02 64,51 

*Wskaźnik agregujący dla następujących wskaźników: Długość dróg dla rowerów (km), Długość wybudowanych dróg dla 

rowerów (km), Długość przebudowanych dróg dla rowerów (km). 
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PRIORYTET 
2.2.Rozwój dziedzictwa kulturowego. 
 
DZIAŁANIE 
2.2.1.Renowacja i promowanie zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w MOF GW 
(Poddziałanie RPO L-2020  4.4.2. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów 
Wlkp.). 
 

 Dedykowana alokacja UE dedykowana dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 4.4.2. 
wynosi: 2.745.000,00 Euro (12.326.971,50 PLN, zgodnie z kursem 4,4907 z grudnia 2020 r.) 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 11.658.594,58 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 11.658.594,58 PLN. 

 % alokacji Poddziałania 4.4.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie:  100%. 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 11.658.594,58 PLN. 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie:  100%. 
 

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono III. nabór wniosków o dofinansowanie (25.09.-
02.10.2020 r.), w ramach którego wpłynął następujący wniosek o dofinansowanie:  

 

 „Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.”: 

 Wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski, 

 wartość całkowita projektu: 20.653.287,67 PLN,  

 wartość dofinansowania (wkład UE): 8.957.651,62 PLN,  

 umowa podpisana: 30.12.2020 r. 
 
Opis projektu:  
 
W ramach projektu planuje się adaptację obiektu przy ul. Wełniany Rynek 18 na cele kulturalne 
przeznaczone dla Miejskiego Centrum Kultury, modernizację Filii nr 3 Biblioteki oraz doposażenie 
Miejskiego Ośrodka Sztuki. Powstała infrastruktura umożliwi wprowadzenie nowej i nowoczesnej 
oferty kulturalnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów. Działalność MCK, 
MOS i Filii nr 3 Biblioteki zostanie wzbogacona o nowe formy działań i nowe zakresy tematyczne,  
w tym o charakterze interdyscyplinarnym, popularnym, a także niszowym, promującym młodych  
i nieznanych artystów. 
Okres realizacji: 2021-2023. 

 
 Wskaźnik produktu i rezultatu: 

Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 

 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 

Wartości 
wskaźników 

zakładanych do 
osiągniecia  

w ramach projektów, 
które uzyskały 

dofinansowanie. 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych 
wsparciem (szt.) 

0 6 6 

Liczba zabytków objętych wsparcie (szt.) 0 1 0 

Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 
(szt.) 

0 1 1 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne (CI 9) (odwiedziny/rok) 

0 15 881 
 

24491 
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PRIORYTET 
2.3.Rozwój obszarów zmarginalizowanych. 
 
DZIAŁANIE 
2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW 
(Poddziałanie RPO L-2020 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT 
Gorzów Wlkp.). 
 

 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 9.2.2. wynosi: 8.084.025 
Euro (36.302.931,07 PLN, zgodnie z kursem Euro 4,4907 z grudnia 2020 r.). 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT: 35.927.701,35 PLN.  

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 35.927.701,35 PLN.  

 % alokacji Poddziałania 9.2.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 98,97%  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 35.927.701,35 PLN. 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 98,97%.  

 

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono VIII. nabór wniosków o dofinansowanie (25.09. 
- 02.10.2020 r.), w ramach którego wpłynęły następujące wnioski o dofinansowanie: 
 

 

 „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.”: 

 Wnioskodawca: Miasto Gorzów Wielkopolski, 

 wartość całkowita projektu: 7.942.397,51 PLN,  

 wartość dofinansowania (wkład UE): 6.626.414,57 PLN, 

 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.12.2020 r. 
 

Opis projektu: 

Zamierzeniem projektu jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz  
z zagospodarowaniem terenu w celu dostosowania go do prowadzenia działalności kulturalnej, 
rekreacyjnej, społecznej i turystycznej. Planuje się m.in. następujące roboty: renowację okien, remont 
stropów, sal lekcyjnych, pokoju dyrektora i administracji, wzmocnienie fundamentów, modernizację 
instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymianę dachu. 
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły polegać będzie na montażu jednego zestawu 
sprawnościowego - placu zabaw (urządzenia sportowo – gimnastycznego, ścieżki sprawnościowej, 
zestawu typu ścieżka zdrowia) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z piasku, a także na 
zamocowaniu sześciu stelaży stalowych przeznaczonych pod wstawienie wydruków z wystawą 
historyczną szkoły. Dodatkowo przewidziano ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz wykonanie 
nasadzeń drzew z gatunku lipa drobnolistna. Ponadto wykonane zostanie wprowadzenie instalacji 
elektrycznej, lamp oświetleniowych zewnętrznych; wprowadzenie pasów trawnika przed elewacjami 
budynku szkoły, instalacji deszczowej.  
Powierzchnia objęta rewitalizacją: 0,14 ha. 
Okres realizacji: 2020-2021 r. 
 

 „Centrum Kultury „Cegielnia” w Brzozowcu”: 

 wnioskodawca Gmina Deszczno, 

 wartość całkowita projektu: 2.130.679,77 PLN,  

 wartość dofinansowania (wkład UE): 1.650.000,00 PLN, 

 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.12.2020 r. 

Opis projektu: 

W ramach projektu, planowane prace wiązać się będą z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej  
w Brzozowcu na centrum animacji i kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami 
zagospodarowania terenu oraz budową wiaty z częścią gospodarczą. 
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Przyjęto następujące założenia projektowe: 
- generalny remont obiektu 
- kompleksowa termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła - wykorzystanie 
powietrznej pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, 
- przyporządkowanie nowych funkcji dających szansę na wykorzystanie istniejących powierzchni 
użytkowych, 
- stworzenie wartościowej przestrzeni i ciekawej oferty dla mieszkańców gminy, 
- różnorodne wykorzystanie jako centrum animacji i kultury, promocji produktów lokalnych, miejsca 
spotkań, centrum edukacji ustawicznej oraz miejsca dziennego pobytu np. dla seniorów, koła 
gospodyń wiejskich, 
- zastosowanie rozwiązań projektowych wpływających na podniesienie komfortu użytkowania 
pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, akustyka, oszczędność energii i wody) 
Powierzchnia objęta rewitalizacją: 0,09 ha. 
Okres realizacji: 2021-2022 r. 
 

 „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

w miejscowości Santoczno”: 
 wnioskodawca Gmina Kłodawa, 

 wartość całkowita projektu: 2.046.639,97  PLN,  

 wartość dofinansowania (wkład UE): 1.500.000,00 PLN, 

 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.12.2020 r. 
 

Opis projektu: 

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Santoczno. Powstała w drodze projektu nowoczesna  
i funkcjonalna infrastruktura przeznaczona zostanie na potrzeby realizacji różnego rodzaju 
przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych, społecznych itp. Projekt przyczyni się do realizacji celu 
zwiększającego aktywność społeczną mieszkańców na obszarach zdegradowanych. W efekcie 
powstanie miejsce do organizowania akcji aktywizujących społecznie, skierowanych do grup 
defaworyzowanych, pozwalających na organizację czasu dla osób starszych oraz propagowanie 
postawy minimalizującej występowanie zjawiska przestępczości. 
Powierzchnia objęta rewitalizacją: 0,41 ha. 
Okres realizacji: 2021-2022 r. 
 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO - z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia zadań 

Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającym. 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (ha) 

2,9 9,74 17,78 

Otwarta przestrzeń utworzona kub 
rekultywowana na obszarach miejskich (CI 

38) (m
2
) 

0 59 390 
 

51361,98 
 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

0 1 48 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach (szt.) 

0 15 2 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) 

0 60 4 

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) 0 20 9,87 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 
pozostałe formy (EPC) 

0 60 2 
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PODSUMOWANIE:  

 
 Łączna alokacja dla ZIT MOF GW: 49.724.036,00 Euro 
 
 Kwota dofinansowania (wkład UE) w umowach o dofinansowanie oraz aneksach do umów o dofinansowanie: 

w 2020 r.: 30.769.985,53 PLN (w tym nabory konkursowe: 30.769.985,53 PLN, nabory pozakonkursowe: 
0 PLN); Narastająco, od początku wdrażania ZIT MOF GW: 205.676.517,30 PLN (w tym nabory 

konkursowe:142.678.876,19 PLN, nabory pozakonkursowe: 62.997.641,11 PLN).  
 

 Liczba ogłoszonych naborów w ramach ZIT MOF GW w 2020 r.: 5, (w tym nabory konkursowe: 5, nabory 
pozakonkursowe: 0); Narastająco, od początku wdrażania ZIT MOF GW: 44 (w tym nabory konkursowe: 42, 

nabory pozakonkursowe: 2). 
 
 Liczba przeprowadzonych ocen wniosków pod kątem zgodności ze Strategią ZIT: w 2020 r.: 8 (w tym nabory 

konkursowe: 8, nabory pozakonkursowe: 0); Narastająco, od początku wdrażania ZIT MOF GW: 56 (w tym 

nabory konkursowe: 54, nabory pozakonkursowe: 2). 
 
 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: w 2020 r.: 6 (w tym nabory konkursowe: 6, nabory 

pozakonkursowe: 0); Narastająco, od początku wdrażania ZIT MOF GW: 52 (w tym nabory konkursowe: 50, 

nabory pozakonkursowe: 2). 
 
 Kontraktacja oraz certyfikacja ZIT MOF GW: 

 
Cel Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Rozwoju (MFiPR) 

Poziom osiągnięty przez ZIT MOF 
GW na koniec IV kwartału 2020 r. 

Kontraktacja ZIT MOF GW,  
w oparciu o podpisane umowy  

o dofinansowanie (kurs Euro wskazany 
przez MFiPR, wykorzystywany  

w kwartalnym monitoringu: 4,4242) 

100% wartości alokacji 
 

93,50% wartości alokacji* 
 

Certyfikacja ZIT MOF GW,  
w oparciu o zatwierdzone wnioski  
o płatność, skorygowane o korekty 
(kurs Euro wskazany przez MFiPR, 

wykorzystywany w kwartalnym 
monitoringu: 4,4242) 

58,6% 
 

53,21% 

* Zgodnie z danymi MFiPR na 31.01.2021 r. ZIT MOF GW osiągnął najwyższy poziom kontraktacji wśród ZITów 
w Polsce, tj. 97,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF GW – Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania 
Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
Na podstawie danych z Lokalnego Sytemu Informatycznego LSI2020 oraz danych zawartych we wnioskach  
o dofinansowanie, złożonych przez beneficjentów ZIT MOF GW. 
 
Marzec 2021 r.  
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SPRZEDAŻ:
a art. żywnościowe 5 13 8 2 4 32 1 1

b odzież i obuwie 29 54 336 58 477 2 45 13 60

c

meble, artykuły wyposażenia 

wnętrz, utrzymania domu 10 45 16 267 36 10 3 1 3 391 1 24 4 29

d

urządzenia gosp. domowego, 

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 50 113 103 402 65 11 5 8 1 1 759 6 12 22 5 1 1 2 2 51

e

samochody i środki transportu 

osobistego 13 28 4 144 25 9 3 1 3 230 3 5 3 1 12

f

kosmetyki, środki czyszczące i 

konserwujące 25 4 17 1 47

g

produkty związane z opieką 

zdrowotną 18 26 39 7 4 94 1 4 5

h

art. rekreacyjne, zabawki i art. dla 

dzieci 2 15 2 50 26 95 3 1 4

i inne 7 25 4 3 1 2 42 1 1 2 4

USŁUGI:

j

związane z rynkiem 

nieruchomości 16 2 2 35 6 2 63 1 2 3

k

bieżąca konserwacja, utrzymanie 

domu, drobne naprawy, 

pielęgnacja 4 6 70 5 13 6 104 1 6 7

l

czyszczenie i naprawa odzieży i 

obuwia 1 2 14 2 1 1 21 1 1

m

konserwacja i naprawa pojazdów 

i innych środków transportu 27 3 30 2 2

n finansowe 14 1 2 24 4 44 3 1 93 2 2 1 3 1 1 10

o ubezpieczeniowe 26 7 55 18 4 8 118 1 1 6 1 2 11

p pocztowe i kurierskie 2 3 64 9 3 2 83 1 2 3

r telekomunikacyjne 67 66 2 45 9 16 2 2 209 3 4 2 1 1 3 14

s transportowe 2 2 2 4 2 1 13 1 1 1 3

t turystyka i  rekreacja 243 25 2 55 4 7 3 1 1 341 24 4 6 1 1 36

u sektor energetyczny i wodny 27 39 71 85 5 10 12 7 6 2 4 268 2 3 6 3 2 16

w

związane z opieką i opieką 

zdrowotną 11 6 2 35 1 12 2 69 1 1 2

x edukacyjne 27 2 15 2 9 2 57 4 1 5

y inne 25 4 38 3 1 2 2 75 1 5 2 8
RAZEM 3711 287

informacje ogólne 94
niekonsumenckie 47 2

3852 289razem:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim

udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

1.2. sprawy rozpatrywane pisemnie

wady towarów i 

nienależyte 

wykonanie umowy

warunki umów, 

w tym 

nieuczciwe 

postanowienia 

umowne 

nieuczciwe 

praktyki 

rynkowe, wady 

czynności pr.

inne 

2020

1.1.osobiście, telefonicznie, elektronicznie

inne 
rozwiązanie 

umowy 

rozwiązanie 

umowy 

wady towarów i 

nienależyte 

wykonanie 

umowy

warunki umów, 

w tym 

nieuczciwe 

postanowienia 

umowne 

nieuczciwe 

praktyki 

rynkowe, wady 

czynności pr.
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Współpraca międzynarodowa Miasta Gorzowa w 2020 r. 
 
Współpraca międzynarodowa Miasta Gorzowa w 2020 r. koncentrowała się na realizacji 
wspólnych projektów inwestycyjnych, kulturalnych i edukacyjnych z udziałem partnerów 

zagranicznych. Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wiele 

zaplanowanych wcześniej projektów i spotkań zostało przełożonych lub odbyły się one w 

formie zdalnej. 

 
Współpraca w ramach projektów Interreg 
 
W ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 
doszło do następujących spotkań: 

•  „Szlak stolic EV2/R1” 

- 3 września 2020 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie partnerów projektowych 
przedstawicieli z Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Arbeitsinitiative Letschin e. V. 
Podczas spotkania omawiane były kwestie promocji naszego regionu (Gorzowa i okolic) oraz 
współpracy transgranicznej. Końcowym etapem spotkania był spacer projektową ścieżką 
pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Warty. 
 

• „Bezgraniczny trójdźwięk natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 
Wlkp.”  

- W dniach 8-12 10.2020 odbył się rajd rowerowy z Trebnitz do polskich gmin przygranicznych. 
Udział w nim wzięli również polscy rowerzyści. Poznawano tradycje polskie i niemieckie, 
podziwiano krajobraz i odrestaurowane zabytki powojenne, integrowano się. 
 
- W dniu 31 sierpnia 2020 r w Trebnitz odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Zamku 
Trebnitz, Miasta Witnica i Miasta Gorzów oraz wiele innych instytucji Landu Brandenburgii (np. 
Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu, Investitionen Bank of 
Brandenburgia) na ceremonii otwarcia stodoły z kamienia polnego, która była przedmiotem 
polsko-niemieckiego wniosku o dofinansowanie z programu Interreg Va BB-PL 2014-2020. 
 
 
 
Współpraca w dziedzinie kultury 
 

PARTNER ZAKRES WSPÓŁPRACY TERMIN 

 
Miejski Ośrodek Sztuki  
 

Uillinn, West Cork Arts 
Centre, Skibbereen, 
Irlandia 

ART. IN ACTION Irlandzka edycja wystawy dla 
najmłodszych widzów „Sztuka szuka i stuka” pokazywanej 
w MOS w 2019. Artyści: Basia Bańda & Tomasz Relewicz, 
Ewa Bone & Ewa Kozubal, Tomasz Madajczak, Krzysztof 
Matuszak, Aleksandra Ska, Hubert Wińczyk,  
Kurator: Bartosz Nowak  

11.01 - 22.02.2020 

Goethe Institut Warschau Wystawa pt. „ROZMOWY / GESPRÄCHE” prezentowała 
prace ośmiu artystów związanych z Galerią AT w Poznaniu, 
czterech z Polski - Natalia Brandt, Ewa Kulesza, Paweł 
Polus, Tomasz Wilmański i czterech z Niemiec - Rolf 
Giegold, Inge Mahn, Jürgen O. Olbrich, Roland Stratmann.  
Idea pokazu zakładała nawiązanie dialogu pomiędzy 
artystami wywodzącymi się z różnych generacji wiekowych, 
wychowanymi w różnych kulturach, mających różne 
podejście do sztuki. Łączy ich duża aktywność twórcza, 

15.10 - 22.11.2020 
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pasja partycypacji w sztuce czy posługiwanie się 
współczesnymi mediami, takimi jak instalacja, wideo, 
fotografia, rysunek, książka artystyczna, poezja wizualna.  
Zawarte w tytule wystawy odwołanie się do pojęcia 
„rozmowy/dialogu” to, z jednej strony, sprowokowanie 
autentycznej wymiany myśli pomiędzy twórcami żyjącymi w 
sąsiednich krajach, po dwóch stronach granicy (już od 
jakiegoś czasu symbolicznej), z drugiej strony, to próba 
przełamywania stereotypów związanych z historycznym i 
obecnym bagażem doświadczeń dzielącym - łączącym 
Polskę i Niemcy.  
Kurator: Tomasz Wilmański  

Europa Cinemas  
 

Przynależność do sieci wspierającej kina w dostępności do 
repertuaru europejskiego.  
Całoroczna współpraca merytoryczna i finansowa. 

8 lipca 2020 r. odbyło 
Europa Cinemas 
Online Lab - nt. 
radzenia sobie kin w 
pandemii 

 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. 
 

Haus Brandenburg/Stiftung 
Brandenburg Fürstenwalde/ 
Niemcy (Brandenburgia) 

„Max Bahr – społecznik, obywatel, przedsiębiorca. 
Wokół wspólnego dziedzictwa   pogranicza” – projekt w 
ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy 
INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, 
Euroregion Pro Europa Viadrina.  
Celem projektu była popularyzacja wiedzy o wspólnej 
podwójnej historii Miasta Landsberg obecnie Gorzowa oraz 
zachęcenie do dialogu między Polakami a Niemcami o 
ważnych, aktualnych tematach i zagadnieniach takich 
demokracja, wolność, równość, odpowiedzialność, również 
społeczna odpowiedzialność biznesu.  

01.06.2019-
28.02.2020 

Ambasada Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w 
Warszawie/Sekcja ds. 
Prasy i Kultury Ambasady 
Stanów Zjednoczonych. 

„American – a country of diversity” realizacja wydarzeń, 
których tematyka odpowiada priorytetom dyplomacji 
publicznej USA, poszerzanie wiedzy m.in. o kulturze, 
historii i tradycjach Stanów Zjednoczonych wśród różnych 
grup wiekowych i społecznych. W 2020 r., ze względu na 
sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nie odbyły się 
żadne z zaplanowanych działań stacjonarnych. W 
porozumieniu z Ambasadą USA, część z przyznanych 
środków przeznaczono na zakup książek anglojęzycznych. 
Pozostała kwota została przesunięta do wykorzystania w 
roku 2021. 

styczeń – grudzień 
2020 r. 

 
 

Inne wydarzenia 
 
30.01.2020 r. - dawni i obecni mieszkańcy naszego miasta świętowali 25. – jubileuszowy Dzień 
Pamięci i Pojednania. Do Gorzowa, z okazji święta przyjechała ponad dwudziestoosobowa 
delegacja z Niemiec. Oprócz oficjalnych, uroczystych obchodów wydano jubileuszowy polsko 
- niemiecki album dokumentujący 25 lat obchodów Dni Pamięci i Pojednania. Wydarzenia były 
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla 
Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia 
– Polska 2014-2020. Beneficjentem projektu był Jazz Club „Pod Filarami”, natomiast 
partnerem miast Frankfurt nad Odrą. 

 
Współpraca w dziedzinie edukacji 
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Miasto Gorzów Wielkopolski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój i promocję 

edukacji. Szkoły i placówki samodzielnie również angażują się w realizację projektów, które 

stwarzają możliwości podnoszenia jakości kształcenia. 

Zestawienie zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na realizację projektów 

edukacyjnych w 2020 roku. 

Lp. Nazwa programu 

Kwota 

dofinansowania            

w PLN 

1 Program Erasmus+  233.803,46 

2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   68.069,16 

3 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – ZIT 

Gorzów Wlkp.   5.008.922,26 

4 

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 

2014 – 2020 691.629,99 

5 EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 262.071,00 

6 Ministerstwo Edukacji i Nauki 4.395,58 

7 Fundacja Batorego 500,00 

8 Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży 46.918,00 

Ogółem 6.316.309,45 

 

Nazwa placówki  Tytuł projektu Nazwa 
program
u (skróty) 

Okres 
realizacji 

Wydatki w 
2020  

Partnerzy projektu 

Szkoła 
Podstawowa nr 
15 

„Szczęśliwe dzieci, 
chętni do pracy 
uczniowie, wydajne 
umysły” 

Erasmus+ 01.09.2016 - 
31.08.2019 

0,00 Lider Szkoła Podstawowa 

nr 15 z Gorzowa Wlkp. - 

ekspert w dziedzinie 

Oceniania Kształtującego, 

partnerzy: szkoła w 

Szwecji zajmująca się 

nauczaniem przez 

doświadczenie, szkoła w 

Hiszpanii - ekspert w 

dziedzinie technologii 

komunikacyjno - 

informacyjnej, 

przedszkole z Francji 

specjalizujące się w 

technice Content and 

Language Integrated 

Learning (CLIL), 

Zespół Szkół 

Gastronomicznyc

h 

 „Europejskie 
kompetencje 
szansą na sukces 

Erasmus

+ 

01.06.2019 - 

31.05.2021  

22 418,44 Lider Zespół Szkół 
Gastronomicznych, 
partnerzy: firmy działające 
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III”. w branży gastronomiczno 
- hotelarskiej, 
współpracujących z 
EUROPA: MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL (E.M.E.) 
SL. w Hiszpanii i 
Portugalii. Staże 
zawodowe dla 48 osób 
staże w firmach 
działających w branży 
gastronomiczno - 
hotelarskiej. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcący

ch nr 16 

"GIANTS” Erasmus

+ 

01.09.2017 - 

31.08.2019  

19 930,25 Grupa docelowa to 140 
uczniów,10 nauczycieli. 
Szkoła koordynująca: 
Escola Salvador Sanroma 
(Hiszpania). Szkoły 
partnerskie: Dimotiko 
sxoleio Tsikalarion 
(Grecja), Lapijoen koulu 
(Finlandia), Zakladni skola 
Dr. Edvarda Benese 
(Czechy), Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 16 
w Gorzowie Wlkp. 
Nowoczesne metody 
nauczania (m.in. 
wykorzystanie tablic 
interaktywnych, narzędzi 
ICT, metoda odwróconej 
klasy), warsztaty 
artystyczne (m.in. 
tradycyjne rękodzieło, 
kulinaria, rzeźba, malunek 
na wodzie) oraz 
lekcje/zajęcia z 
wykorzystaniem 
grywalizacji (Quizdom, 
STEM, mapy Google, 
escape classroom) 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcący

ch nr 1 

„Rozpoznaj siebie 

w Innym, który nie 

jest taki jak Ty lub 

Ja”. 

Erasmus+ 

 

01.09.2019 – 

31.08.2021 

17 514,11 150 uczniów, 8 

nauczycieli w 

bezpośrednich wyjazdach 

uczestniczyć będzie 5 

uczniów i 2 nauczycieli 

Szkoły partnerskie: Faik 

Sahenk Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi – Turkey, 

Istituto Istruzione 

Superiore "A. Meucci" – 

Italy, Liceum technologic 

Aurel Vlaicu Lugoj – 

Romania, Agrupamento 

de Escolas Augusto 

Cabrita – Portugal 

Zespół Szkół 

Odzieżowych 

„Mobilni na 

europejskim rynku 

pracy”. 

Erasmus

+ 

01.06.2018 - 

31.12.2020 

106 

852,00 

Lider Zespół Szkół 
Odzieżowych partnerzy: 
Asociación Mundus – Un 
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Mundo a tus Pies 
(Hiszpania), Uniser G147 
coop.onulus (Włochy). 

Zespół Szkół 

Odzieżowych 

„Mobilni na 

europejskim rynku 

pracy 2”. 

Erasmus

+ 

31.12.2019 - 

30.12.2021 

34 830,79 Lider Zespół Szkół 

Odzieżowych partnerzy: 

Asociación Mundus – Un 

Mundo a tus Pies 

(Hiszpania), Uniser G147 

coop.onulus (Włochy). 

Staże zawodowe dla 24 

uczniów we włoskich 

przedsiębiorstwach oraz 

24 w hiszpańskich 

firmach. 

Szkoła 

Podstawowa nr 

10 

„Pozwólcie mi 

rozkwitnąć, 

pozwólcie mi 

świecić”. 

Erasmus

+ 

01.09.2018 - 

31.08.2020 

34 257,87 1.Szkoła Kretingos 
Marijono Daujoto 
pagrindine mokykla 
Kretinga, Litwa, 2.Szkoła 
CEIP BLAS INFANTE 
Malaga, 
Hiszpania,3.Szkoła 
Instituto Comprensivo 
„Egnazio Danti” Alatri, 
Włochy,4.Szkoła E.B. 
Ataturk Ortaokulu Izmir, 
Turcja,5.Szkoła E.B. 
Ataturk Ortaokulu Izmir, 
Turcja. 

Zespół Szkół 

Ogrodniczych 

„Euroogrodnik 3 – 
Międzynarodowe 
praktyki szansą na 
rozwój uczniów 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w 
Gorzowie Wlkp.” 

POWER 31.12.2018 - 

30.12.2020  

0,00 Lider- Zespół Szkół 

Ogrodniczych, partner 

Wielka Brytania – Irlandia 

Północna. Staż dla 20 

uczniów w Irlandii + 1 

opiekun. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznyc

h 

„Europejskie hotele 

kuźnią talentów 

menadżerskich”. 

POWER 01.09.2018 - 

31.08.2021  

68 

069,16 

Praktyki zawodowe w sieć 
Hoteli 
KANIKA&RESORTS – 
Cypr, HOT&R Consulting 
– Malta. 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Qulinarne 

przedszkolaki" 

RPO- 

Lubuskie 

2020 

8.1.1 

poza 

formułą 

ZIT MOF 

01.11.2019 

30.10.2020 

425 003,86 W ramach projektu 
utworzono Punkt 
Przedszkolny nr 1 
funkcjonujący 
organizacyjnie przy 
Przedszkolu Miejskim nr 
2, dostosowano 
niezbędną infrastrukturę 
by utworzyć jeden nowy 
oddział dla 25 dzieci. 
Zakupiono sprzęt 
komputerowy, pomoce 
dydaktyczne oraz 
wyposażono kuchnię  
i łazienkę w potrzebny 
sprzęt.  

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Panaceum na 

pokolenie Z" 

ZIT MOF 01.01.2020 

31.12.2020 

191 954,18 Wsparciem objęto 60 
nauczyciel ze wszystkich 
gorzowskich szkół 
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kształcenia ogólnego na 
poziomie podstawowym. 
Projekt skierowany został 
również do 40 uczniów, 
którzy poprzez 
uczestnictwo  
w weekendowych 
wyjazdowych 
warsztatach, 
przeprowadzali 
doświadczenia. W ramach 
projektu doposażono 
pracownię przyrodniczą 
oraz matematyczną w 
niezbędne pomoce 
dydaktyczne.  

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„On-linowa 

edukacja” 

ZIT MOF 01.11.2020 

30.10.2021 

335 607,30 W ramach projektu 
zakupiono 74 komputery z 
oprogramowaniem, 2 
wizualizery, 30 tabletów 
oraz 15 monitorów 
interaktywnych.   
 

Wydział Edukacji 

(12 szkół 

kształcących 

zawodowo i 1 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego) 

„Zawodowcy w 

Gorzowie 2.0”. 

ZIT MOF 01.01.2018 - 

30.09.2021 

4 056 356,9

2 

Opracowano 

specjalistyczne moduły 

dla 40 zawodów oraz 

programy nauczania.  

Przeprowadzono badanie 

IPD. Zrealizowano: 

warsztaty pt. „Barber 

styling”. Zrealizowano 

kursy „Spawanie metodą 

135 blach i rur ze stali”, 

„Obsługa suwnic”, 

„Obsługa wózków 

jezdniowych 

odnośnikowych z obsługą 

butli LPG”, „Uprawnienia 

do 1 kV”, „Barman”, 

„Florysta”. „Start – up – 

przygotowanie do 

samozatrudnienia” – w 

ramach którego 

zrealizowano w formie 

blended – learningu 

szkolenia: computer 

grafic, three dimentional 

graphic, biuro 

rachunkowe, agencja 

reklamowa oraz 

pracownia projektowania 

maszyn. Akademia im. 

Jakuba z Paradyża w 

Gorzowie Wlkp.  

zrealizowała dla uczniów 

szkół gorzowskich 

zadanie pt. „Koła 
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naukowe – przygotowanie 

do zatrudnienia na 

specjalistycznych 

stanowiskach pracy. 

Wojewódzki Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego zrealizował 

zadanie „Podnoszenie i 

doskonalenie kompetencji 

zawodowych”, w ramach 

którego zakupiono główki 

treningowe oraz na 

realizację zadania 

„Doposażenie szkół 

zawodowych w komputery 

w ramach 

przeciwdziałania skutkom 

epidemii COVID-19” w 

ramach którego 

zakupiono laptopy, 

kamerę internetową oraz 

program do doboru fryzur.  

78 uczniów szczególnie 

uzdolnionych--

stypendystów 

wydatkowano kwotę 

176.700,00 zł. Na zakup 

materiałów i wyposażenia 

do gorzowskich szkół 

zawodowych 

wydatkowano łączną 

kwotę 2.298.349,37 zł 

QW ramach 

przeciwdziałania skutkom 

epidemii COVID – 19 

zakupiono 229 

komputerów i 330 

laptopów. wydrukowano 3 

000 szt. przewodników 

„Szkoły średnie w 

Gorzowie 2020/2021”.  
Wydział Edukacji 
/QCW Niemcy/ 
Lubuski Klaster 
Metalowy 

„Transgraniczny 
model dualnego 
kształcenia 
zawodowego „ViVA 
4.0”. 

Interreg 

VA 

01.03.2018 - 

28.02.2021 

382 480,44 Zakupiono 16 komputerów 

stacjonarnych z 

oprogramowaniem,2 

drukarki CD. 

Przeprowadzono 

tygodniowe praktyki 

zawodowe w gorzowskich 

firmach dla 96 uczniów 

kształcących się w 

zawodach mechanicznych, 

budowlanych i 

samochodowych. 

Przeprowadzono szkolenie 

CNC dla 36 uczniów, 

przeprowadzono szkolenie 
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CAD-CAM dla 4 

nauczycieli i 72 uczniów. 

Trwa kurs learningowy 

języka niemieckiego, grupa 

docelowa to 128 uczniów. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznyc

h/ QCW Niemcy 

„Transgraniczna 

edukacja na rzecz 

branży 

gastronomicznej i 

spożywczej polsko 

- niemieckiego 

pogranicza”. 

Interreg VA 15.01.2018 – 

30.04.2020 

89 354,16 Zakupiono sprzęt 
nagłaśniający oraz sprzęt 
do przeprowadzania 
szkoleń, materiały biurowe, 
promocyjne i tonery 
wykorzystywane na cele 
realizacji projektu.  

Wydział Edukacji 

/ŰAZ Frankfurt 

nad Odrą Niemcy 

„Budujemy bez 

granic” 

Interreg VA 01.06.2029 – 

31.05.2022 

219 795,39 Środki finansowe 
przeznaczono na: kurs e-
learningowy j. angielski 
dla grupy 
zaawansowanej, j. 
niemiecki dla grupy 
średniozaawansowanej, 
warsztaty z kompetencji 
miękkich, praca w 
zespole, warsztaty z 
kompetencji miękkich 
rozwiązywanie problemów 
i konfliktów, warsztaty z 
kompetencji miękkich. W 
działaniach projektowych 
uczestniczy po stronie 
polskiej 150 osób w tym 
147 uczniów i 3 
nauczycieli, po stronie 
niemieckiej 25 uczniów. 

EFRR Program 

Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

2014-2020 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Zdalna 
Szkoła” 

 01.04.2020 
31.12.2020 

99 876,00 Zakupiono 35 laptopów 
przeznaczono dla 
uczniów i nauczycieli (30 
uczniów, 5 nauczycieli) 
SP1,SP4,SP6,SP13,SP20 

EFRR Program 

Operacyjny 

Polska Cyfrowa 

2014-2020 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Zdalna 
Szkoła +” 

 01.07.2020 
31.12.2020 

162 195,00 Zakupiono 55 Laptopów z 
oprogramowaniem 
przeznaczono dla 
uczniów i N-li (ZSTiO, 
SP5, SP9, SP12, SP20, 
SP1, Sp21, ZSOdz, 
ZSMSp, SP10, SP2, ZSO 
16, ZSOgr, SP4, IVLO, 
SP17, ZSO3, ZSEl, ZSM, 
SP13, ZSEk, ZKSp1, 
SP6, ZSO1 

Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

„Szkoła 
ćwiczeń w 
Gorzowie 
Wielkopols
kim” 

01.09.2020 
31.08.2022 

4 395,58 Celem utworzenia i 

prowadzenia szkoły 

ćwiczeń jest wymiana 

doświadczeń, dzielenie 

się wiedzą, doskonalenie 

umiejętności nauczycieli, 

którzy będą mogli 

weryfikować teorie 

pedagogiczne w praktyce 

i tworzyć własny bank 
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metod pracy. Środki 

wydano na 

wynagrodzenie 

koordynatora. 

Fundacja 

Batorego 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych/ 

WED/Stowarzyszeni

e Zielone Miasto 

Gorzów 

„Masz 
Głos-
mobilny 
ogródek 
ziołowy" 

01.11.2019 
16.04.2020 

500,00 Na terenie szkoły 

założono ogródek z 

ziołami. 

PNWM Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

„4x3 – 

prosta 

sprawa!”. 

 

01.02.2020 
31.12.2020 

9 000,00 Cel projektu: współpraca i 

przyjaźń między młodymi 

Polakami, Niemcami i 

przedstawicielami innych 

narodowości; walka z 

ksenofobią, rasizmem, 

dyskryminacją; 

docenienie i promowanie 

wartości, którą jest 

różnorodność kulturowa. 

PNWM Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

„No 
Borders 
Band - 
Unplugged
”/ „No 
Borders 
Band – 
akustyczni
e”NAGRO
DA 

01.01.2020 
31.12.2020 

12 568,00 W ramach projektu 

powstał zespół muzyczny 

No Borders Band, w 

którego skład wchodzą 

młodzi ludzie z Polski, 

Niemiec, Syrii i 

Afganistanu z Ukrainy. 

Prześwięcicie zakończyło 

się zdobyciem głównej 

nagrody w Berlinie w 

konkursie „Razem w 

Europie. Jeden cel”. 

Środki zostały 

przeznaczone na 

warsztaty muzyczne. 

PNWM Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

„No 
Borders 
Band – 
kontynuacj
a 2020 w 
Kraskowie" 

24.07.2020 
31.12.2020 

25 350,00 Kontynuacja projektu, 

warsztaty muzyczne w 

Kraskowie. 

 
 

Lp. Tytuł 
Programu  

Realizator zadania Tytuł projektu Okres 
realizacji 

Wartość projektu w 
tym 

dofinansowanie 

1 Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 10 „Pozwólcie mi 
rozkwitnąć, pozwólcie 
mi świecić” 

01.09.2018  
28.08.2021 

124 068,00 

2 Erasmus+ Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

„Europejskie 
kompetencje szansą na 
sukces III”  

01.06.2019 
31.05.2021 

527 369,00 

3 Erasmus+ Zespół Szkół 
Odzieżowych 

„Mobilni na europejskim 
rynku pracy”. 

01.06.2018  
31.05.2020 

529 280,00 

4 Erasmus+ Zespół Szkół 
Odzieżowych 

„Mobilni na europejskim 
rynku pracy 2”. 

31.12.2019 
30.12.2021 

533 980,00 
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5 Erasmus+ Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 16 

GIANTS 01.09.2019 
31.08.2021 

123 687,00 

6 Erasmus+ Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 

„Rozpoznaj siebie w 
Innym, który nie jest taki 
jak Ty lub Ja” 

01.09.2019 
31.08.2021 

148 496,00 

7 Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 15 „Szczęśliwe dzieci, 
chętni do pracy 
uczniowie, wydajne 
umysły”. 

01.09.2020 
31.08.2022 

107 145,00 

 8 POWER Zespół Szkół 
Ogrodniczych 

„Euroogrodnik 3 – 
Międzynarodowe 
praktyki szansą na 
rozwój uczniów Zespołu 
Szkół Ogrodniczych w 
Gorzowie 
Wielkopolskim”   

31.12.2018  
30.12.2021  

410 487,00 

 9 POWER Technikum nr 8/ Zespół 
Szkół Gastronomicznych 

„Europejskie hotele 
kuźnią talentów 
menadżerskich” 

01.09.2018  
31.08.2021  

349 111,00 

10 RPO- 
Lubuskie 
2020 8.1.1 
poza formułą 
ZIT MOF  

Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„Qulinarne 
przedszkolaki" 

01.11.2019 
30.10.2020 

521 983,50 m 

11 RPO- 
Lubuskie 
2020 8.1.1 
poza formułą 
ZIT MOF  

Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„Przedszkolaki na 
Górczynie” 

02.11.2020 
31.10.2021 

950 772,50 

12 ZIT MOF Wydział Edukacji (12 

szkół kształcących 

zawodowo i 1 Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego) 

„Zawodowcy w 
Gorzowie 2.0” 

01.01.2018  
30.09.2021 

19 376 367,33 

13 ZIT MOF Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„Panaceum na 
pokolenie Z" 

01.01.2020 
31.12.2020 

211 666,66 

14 ZIT MOF Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„On-linowa edukacja” 01.11.2020 
30.10.2021 

1 898 719,27 

15 MEN Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„Szkoła ćwiczeń w 
Gorzowie 
Wielkopolskim” 

01.09.2020 
31.08.2022 

1 093 105,08 

16 EFRR 
Program 
Operacyjny 
Polska 
Cyfrowa 2014-
2020 

Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„Zdalna Szkoła” 01.04.2020 
31.12.2020 

99 876,00 

17 EFRR 
Program 
Operacyjny 
Polska 
Cyfrowa 2014-
2020 

Miasto Gorzów 
Wielkopolski 

„Zdalna Szkoła+” 01.07.2020 
31.12.2020 

162 195,00 

18 Interreg VA Wydział Edukacji /QCW 
Niemcy/Lubuski Klaster 
Metalowy 

Transgraniczny model 
dualnego kształcenia 
zawodowego „ViVA 4.0” 

01.03.2019 
30.06.2021 

1 909 279,00 

19 Interreg VA Zespół Szkół 
Gastronomicznych /QCW 
Niemcy 

Transgraniczna 
edukacja na rzecz 
branży gastronomicznej 

01.04.2018 
30.09.2020 

2 891 372,23 
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i spożywczej polsko - 
niemieckiego 
pogranicza 

20 Interreg VA Miasto Gorzów Wlkp./ 
ŰAZ Frankfurt nad Odrą 

„Budujemy bez granic” 01.06.2019-
31.05.2022 

2 345 533,93 

21 Fundacja 
Batorego 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych/ 
WED/Stowarzyszenie 
Zielone Miasto Gorzów 

„Masz Głos-mobilny 
ogródek ziołowy" 

01.11.2019 
16.04.2020 

1 000,00 

22 PNWM Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 

„4x3 – prosta sprawa!”. 

 

01.02.2020 
31.12.2020 

9 000,00 

23 PNWM Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 

„No Borders Band – 

kontynuacja 2020 w 

Kraskowie" 

24.07.2020 
31.12.2020 

25 350,00 

24 PNWM Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 

„No Borders Band - 
Unplugged”/ „No 
Borders Band – 
akustycznie” NAGRODA 

01.01.2020 
31.12.2020 

12 568,00 

 
 
 
 


