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Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta
każdego roku, przedstawia Radzie Miejskiej Raport o Stanie Gminy. Dokument ten jest podsumowaniem
działalności Prezydenta Miasta Głogowa wraz z jednostkami i spółkami miejskimi w 2020 roku.
W Raporcie przedstawiono najważniejsze informacje z zakresu spraw bieżących, rozwojowych
i inwestycji miejskich. Dlatego jest to syntetyczny i zarazem kompleksowy obraz stanu Gminy Miejskiej
Głogów w roku 2020. Jest to także cenne źródło wiedzy o naszym mieście, poszczególnych dziadzinach
życia i zachodzących zmianach.
Miniony rok był rokiem specyficznym, wiele dziedzin naszej działalności musiało zostać
podporządkowanych przeciwdziałaniu pandemii. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców
narażonych na koronawirusa było priorytetowe. W ciągu kilku miesięcy dokonaliśmy wielu zmian
organizacyjnych w funkcjonowaniu Miasta, co pozwoliło uczynić Głogów sprawniejszym i bardziej
odpornym na pandemiczny kryzys. W proces ten zaangażowani byli niemal wszyscy pracownicy Urzędu
oraz naszych jednostek organizacyjnych ,a także wolontariusze.
Dużym wyzwaniem było dostosowanie do wytycznych działalność placówek oświatowych. Nauczanie
zdalne wymagało dużego wysiłku ze strony szkół i przedszkoli, ale także rodziców i dzieci. Na nowo
należało dostosować organizację pracy urzędów i instytucji, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług.
Wsparciem objęliśmy seniorów, osoby samotne, osoby i rodziny pozostające w kwarantannie,
głogowskich przedsiębiorców, instytucje zapewniające bezpieczeństwo oraz zdrowie publiczne
(pogotowie ratunkowe, szpital). Wspieraliśmy ponadto akcje społeczne mieszkańców mające na celu
wsparcie Głogowian w okresie pandemicznym.
Mimo ograniczeń w działalności, duży nacisk położyliśmy na podtrzymanie rozwoju gospodarczego.
Przedsiębiorcy otrzymali pomoc w ulgach podatkowych, czynszach i opłatach. Utrzymaliśmy poziom
inwestycji i remontów, dając możliwość zarobkowania lokalnym firmom.
Podjęte przez na działania przyniosły oczekiwany skutek. Współpraca z innymi jednostkami,
administracją rządową, wojewodą, służbami ratowniczymi i wojskiem pozwoliło przygotować nasze
miasto na trudny czas. Za to wszystko w tym miejscu chciałbym podziękować osobom zaangażowanym
w te wszystkie działania.
Zapraszam Państwa do analizy przedłożonego dokumentu i zapraszam do dyskusji o naszej małej
Ojczyźnie.

Rafael Rokaszewicz
Prezydent Głogowa
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Ogólna charakterystyka
Położenie
Głogów położony jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu granicy
z województwem lubuskim i wielkopolskim. Miasto prawie w całości leży na lewym brzegu Odry. Jego
historyczna część znajduje się na Ostrowie Tumskim. Podstawową funkcją miasta jest funkcja
administracyjno-przemysłowo–usługowa dla subregionu głogowskiego województwa dolnośląskiego.
Miasto posiada powiązania komunikacyjne drogowe, a do najważniejszych szlaków przechodzących
przez teren miasta należą:
1. droga krajowa Nr 12: Granica Państwa – Łęknica – Żary –Żagań – Głogów Zachodni (połączenie
z drogą ekspresową Nr S3) – Leszno (połączenie z drogą ekspresową Nr S5) – Gostyń – Jarocin –
Kalisz – Sieradz – Piotrków Trybunalski – Opoczno – Radom – Puławy – Lublin – Piaski – Chełm –
Dorohusk – Granica Państwa,
2. drogi wojewódzkie: Nr 292 (połączenie z drogą ekspresową Nr S3), Nr 329 (Głogów –
Jerzmanowa – Nw. Osiedle, połączenie z drogą ekspresową Nr S3) oraz Nr 330
(Głogów – Luboszyce).
Przez miasto przebiega również linia kolejowa nr 273 (C E-59) Szczecin – Wrocław oraz linia nr 14 Łódź
Kaliska – Tuplice, gdzie od 14 grudnia 2019 r. wznowiony został ruch pasażerski na odcinku Głogów –
Leszno.

Powierzchnia administracyjna miasta Głogowa wynosi 3511 ha. Powierzchnia lądowa stanowi ok. 95%
obszaru miasta, natomiast grunty pod wodami ok. 5%. Struktura użytkowania gruntów (wg zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa z 2017 r.)
przedstawia się następująco:
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1. użytki rolne – 825 ha (23,50%), w tym:
 grunty orne - 608 ha (17,32%),
 sady - 10 ha (0,28%),
 łąki - 48 ha (1,37%),
 pastwiska - 101 ha (2,88%),
 grunty rolne zabudowane - 24 ha (0,68%),
 grunty pod rowami - 8 ha (0,23%),
 grunty zadrzewione i zakrzewione – 5 ha (0,14%),
 nieużytki - 21 ha (0,60%).
2. lasy i grunty leśne – 230 ha (6,55%),
3. grunty zabudowane i zurbanizowane – 1 700 ha (48,42%), w tym:
 tereny mieszkaniowe - 277 ha (7,89%),
 tereny przemysłowe - 651 ha (18,54%),
 inne tereny zabudowane - 204 ha (5,81%),
 zurbanizowane tereny niezabudowane - 65 ha (1,85%),
 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 88 ha (2,51%),
 drogi - 299 ha (8,52%),
 tereny kolejowe - 102 ha (2,91%),
 inne tereny komunikacyjne - 6 ha (0,17%),
 grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych – 8 ha (0,23%).
4. grunty pod wodami - 165 ha (4,7%), w tym:
 grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - 154 ha (4,39%),
 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - 20 ha (0,57%),
5. użytki ekologiczne – 434 ha (12,36%),
6. tereny różne – 157 ha (4,47%).

Infrastruktura techniczna
Gmina Miejska Głogów posiada zaktualizowany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013-2027”, przyjęty uchwałą
nr XLIII/282/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r.

Sieć ciepłownicza
Centralny system ciepłowniczy Głogowa zasilany jest z Elektrociepłowni EC-3 Głogów
za pośrednictwem wyprowadzonej z EC nadziemnej sieci magistralnej 2x Dn 500 o długości ok. 4,2 km,
która następnie rozdziela się w kierunku: wschodnim - 2x Dn 500, zasilając centralną i wschodnią część
miasta oraz południowym - 2x Dn 300 w kierunku osiedla Kopernika. Rozbudowana sieć ciepłownicza
jest siecią wodną, głównie wysokoparametrową o układzie promieniowo-pierścieniowym. Temperatura
obliczeniowa wody grzewczej stanowiącej nośnik energii, na zasilaniu i powrocie wynosi:


dla sieci wysokoparametrowej 130/70oC,



dla sieci niskoparametrowej wyprowadzonej za węzłami grupowymi 90/60oC.

Przekazanie ciepła odbiorcom realizowane jest za pośrednictwem 611 węzłów cieplnych, z czego 585
jest wyposażonych w automatykę pogodową. W systemie pracuje 11 węzłów grupowych,
z wyprowadzeniem sieci niskoparametrowej.
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Udział podstawowych grup odbiorców w zapotrzebowaniu ciepła z systemu ciepłowniczego:
12,69
0,12

16,75

70,44

Zabudowa mieszkaniowa

Obiekty użyteczności publicznej

Przemysł

Usługi komercyjne

Największą grupę odbiorców ciepła systemowego na terenie Głogowa stanowi zabudowa mieszkaniowa
(70,44% mocy zamówionej). Przedsiębiorstwo ogrzewa ok. 1 056,2 tys. m2 powierzchni mieszkalnych,
z czego 99,7 % stanowi zabudowa wielorodzinna. Największym odbiorcą ciepła na terenie miasta jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”. Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych ogrzewanych
z systemu ciepłowniczego to 773,5 tys. m2, co stanowi 52% całkowitej powierzchni zasobów
mieszkaniowych Głogowa. Z systemu ogrzewane są również 69 obiekty użyteczności publicznej o łącznej
powierzchni ogrzewanej ok. 156,7 tys. m2. Ww. obiekty oraz usługi zajmują drugie miejsce
w zapotrzebowaniu na ciepło pochodzące z systemu ciepłowniczego, ok. 16,7%). Natomiast trzecie
miejsce, to usługi komercyjne 12,7%. Najwięcej mocy zamówionej wykorzystywane jest do ogrzewania
pomieszczeń i przygotowania c.w.u. W mniejszym stopniu wykorzystywane jest do wentylacji i celów
technologicznych.
System ciepłowniczy Głogowa posiada rezerwę przyłączeniową dla istniejących obiektów z sektora
mieszkaniowego, handlowego i usługowego. W przypadku pojawienia się nowych potrzeb mocy,
szczególnie na potrzeby przemysłowo-produkcyjne, WPEC w Legnicy S.A. podejmuje działania
zmierzające do zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania ciepła. Źródłem ciepła dla miejskiego
systemu ciepłowniczego miasta Głogowa jest EC-3 Głogów należąca do spółki „Energetyka” Sp. z o.o.,
gdzie osiągalna moc cieplna wynosi ok. 142,2 MW oraz EC Głogów BGP należąca do KGHM Polska Miedź
S.A. (ciepło kupowane jest przez przedsiębiorstwo „Energetyka” sp. z o.o.) o mocy 42 MWe
i 40 MWt.
Obecnie system ciepłowniczy WPEC w Legnicy S.A. jest efektywnym systemem ciepłowniczym, w myśl
art. 7b, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ponieważ udział ciepła
wyprodukowanego w skojarzeniu z energią elektryczną oraz ciepła odpadowego w cieple
przekazywanym do systemu ciepłowniczego WPEC w Legnicy S.A. . wynosi powyżej 50%.
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Poniżej przedstawiono schemat sieci ciepłowniczej Głogowa.

Systematycznie prowadzona jest modernizacja sieci ciepłowniczych obejmująca wymianę izolacji
termicznej na rurociągach napowietrznych oraz wymiana sieci zrealizowanych w technologii kanałowej
na preizolowaną. Udział sieci preizolowanej w odniesieniu do całkowitej długości sieci stanowi ok. 53%,
co pozwala na ocenę systemu ciepłowniczego Głogowa jako sieci o wysokim stopniu zmodernizowania
(w 2011 r. preizolacja stanowiła 28%). Największy odsetek stanowią sieci wybudowane ponad 20 lat
temu (54%) i sieci wybudowane w przedziale 5-10 lat (26%). Ciągle jeszcze problem na terenie miasta
stanowi „niska emisja” z ogrzewań piecowych i kotłowni indywidualnych. W tym kontekście istotna jest
ze strony miasta prowadzona konsekwentna polityka w zakresie modernizacji i stymulowania
modernizacji ogrzewań indywidualnych.

System gazowniczy
Przez Głogów przebiega przesyłowa sieć gazowa eksploatowana przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we
Wrocławiu. Dostarczanie gazu realizowane jest gazociągiem wysokiego ciśnienia MOP 5,5 MPa, DN 300
z 1970 r. relacji Kotowice-Chynów wraz z odgałęzieniami do SRP Iº Głogów os. Piastów zlokalizowanej w
Głogowie Górkowo. Maksymalna przepustowość stacji wynosi 1 400 m3/h. Odbiorcy z terenu miasta
zaopatrywani są w gaz ziemny zaazotowany.
Bezpośrednim źródłem zasilania odbiorców z obszaru miasta są SRP Iº Głogów os. Piastów oraz SRP Iº
Głogów Ruszowice (zlokalizowana na obszarze wiejskim gminy Głogów), będące jednocześnie źródłem
wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG Sp. z o.o.
Dystrybucją gazu ziemnego na terenie Głogowa zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Głogowie. PSG Sp. z o.o. posiada koncesje na dystrybucję
paliw gazowych na okres od 10.12.2001 r. do 31.12.2030 r. Odbiorcy z terenu Głogowa zaopatrywani są
w sieciowy gaz ziemny przez PSG Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci gazowej średniego ciśnienia i sieci
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niskiego ciśnienia wyprowadzonej z 9 stacji IIº i 9 stacji zasilających pojedynczego odbiorcę (stacje
klienckie).
Zaopatrzenie miasta w gaz ziemny realizowane jest z krajowego systemu przesyłowego OGP GAZSYSTEM S.A. gazociągiem wysokiego ciśnienia MOP 5,5 MPa, DN 300 relacji Kotowice – Chynów wraz
z odgałęzieniami do SRP Iº Głogów os. Piastów i Głogów Ruszowice. Poziom bezpieczeństwa dostaw gazu
na poziomie dystrybucji jest określany przez PSG Sp. z o.o. jako dobry. Prowadzone przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego działania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa pracy systemu
dystrybucyjnego obejmują:


monitorowanie stacji gazowych,



optymalne rozłożenie obciążeń na stacjach gazowych,



monitorowanie stanu sieci,



kontrolowanie przekroczeń wybranych parametrów procesu dystrybucji,



sprawne usuwanie awarii i zagrożeń.

Istniejąca sieć gazowa dystrybucyjna posiada rezerwy przepustowości i brak jest potencjalnych zagrożeń
w dostawie gazu sieciowego do obiektów zlokalizowanych w obszarze jej oddziaływania. Podstawą
planowania rozwoju sieci jest osiągnięcie kryterium:


poprawności technicznej,



efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

System elektroenergetyczny
W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców Głogowa uczestniczą
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją energii
elektrycznej. Ważną grupę stanowią przedsiębiorstwa obrotu, sprzedające energię elektryczną
odbiorcom finalnym. Poniżej przedstawiono charakterystyki formalno-prawne najważniejszych
podmiotów odpowiedzialnych za niezakłóconą dostawę energii elektrycznej dla odbiorców
zlokalizowanych na obszarze Głogowa.
Właścicielem obiektów elektroenergetycznych o napięciu 400 i 220 kV Krajowego Systemu
Przesyłowego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne, wykonujące również zadania Operatora Systemu Przesyłowego.
W chwili obecnej na terenie Głogowa nie ma obiektów sieci przesyłowej i do roku 2025 nie przewiduje
się budowy nowych jej elementów. Aktualnie zasilanie systemu elektroenergetycznego miasta
zapewnia, zlokalizowana na terenie ościennej gminy Żukowice, stacja elektroenergetyczna 220/110 kV
SE Żukowice. Rozdzielnia o napięciu 220 kV w tej stacji jest własnością PSE S.A., natomiast rozdzielnia
o napięciu 110 kV jest własnością Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Energia elektryczna po transformacji
z poziomu napięcia NN rozprowadzana jest za pomocą sieci rozdzielczej WN o znamionowym napięciu
110 kV, eksploatowanej przez TAURON Dystrybucja S.A. W granicach administracyjnych Głogowa
zlokalizowane są następujące linie napowietrzne 110 kV własności TAURON Dystrybucja S.A.:


linia napowietrzna jednotorowa 110kV relacji stacja Żarków kierunek stacja Tarnówek,
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dwie linie napowietrzne jednotorowe 110 kV relacji stacja Żukowice kierunek stacja Huta
Głogów 1,



linia napowietrzna dwutorowa 110kV relacji stacja Żukowice kierunek Polkowice i kierunek Huta
Cedynia



linia napowietrzna jednotorowa 110kV relacji stacja Brzostów kierunek linia relacji Żukowice Polkowice,



linia napowietrzna 110kV relacji stacja Brzostów kierunek linia relacji Żukowice - Brzegowa,



linia napowietrzna jednotorowa 110 kV relacji stacja Brzostów kierunek stacja Żarków,



dwie linie napowietrzne 110 kV jednotorowe relacji stacja Żukowice kierunek stacja Huta
Głogów 2,



linia napowietrzna 110 kV relacji stacja Brzegowa kierunek stacja Huta Głogów 2,



linia napowietrzna 110 kV relacji stacja Brzegowa kierunek stacja Wschowa(ENEA),



linia napowietrzna jednotorowa 110 kV relacji stacja Żukowice kierunek stacja Brzegowa,



linia napowietrzna 110 kV relacji stacja Żukowice kierunek stacja Brzostów ,



linia napowietrzna jednotorowa 110 kV relacji stacja Żukowice kierunek stacja Sława (ENEA),

Ponadto w obszarze granic administracyjnych Głogowa zlokalizowane są linie elektroenergetyczne
110 kV własności KGHM Polska Miedź S.A.:


linia kablowa 110 kV relacji stacja Żukowice kierunek stacja Huta Miedzi Głogów 1,



linia kablowa 110 kV relacji stacja Brzostów kierunek stacja Huta Miedzi Głogów 1.

Działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Miejskiej Głogów w chwili
obecnej świadczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Sprzedażą energii elektrycznej
z urzędu, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo energetyczne, na omawianym terenie zajmuje się TAURON
Sprzedaż Sp. z o.o. Na obszarze Głogowa nie ma odbiorców końcowych energii elektrycznej zasilanych
z poziomu NN.

Układ drogowy
Głogów jest ważnym węzłem komunikacyjnym na terenie województwa dolnośląskiego ze względu na
port przeładunkowy nad rzeką Odrą, węzeł kolejowy, drogi krajowe biegnące do granicy państwa oraz
drogi wojewódzkie. Przez Głogów przebiega jedna droga krajowa, w pobliżu znajdują się także drogi
krajowe oraz drogi ekspresowe S5 i S3 wraz z węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód. W odległości
60 km od miasta znajduję się autostrada A4.
Głogów posiada gęstą sieć drogową, w skład, której wchodzą:


drogi krajowe - nr 12 (Łęknica – Dorohusk),



drogi wojewódzkie - nr 292, nr 329 Głogów – Potoczek, nr 330 Głogów - Luboszyce,
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drogi powiatowe: nr 1033D, 1035D, 1036D, 1037D, 1038D, 1039D, 1040D, 1041D, 1042D,
1043D, 1044D, 1045D, 1046D, 1047D, 1048D, 1050D, 1051D, 1053D, 1054D, 1055D, 1056D,
1057D,



drogi gminne.

Długość ulic zlokalizowanych na terenie Głogowa wynosi ok. 118.21 km (w tym o nawierzchni
bitumicznej ok. 86,92 km) a ich powierzchnia to ok. 76,59 ha.

System transportowy
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Głogowa,
składowymi systemu transportowego Gminy Miejskiej Głogów są:


komunikacja kolejowa,



układ drogowy,



transport publiczny związany z układem drogowym i układem kolejowym,



układ ścieżek rowerowych i turystycznych pieszych,



zaplecze parkingowe,



główne ciągi ruchu pieszego,



polityka organizacji i zarządzania ruchem w mieście.

Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Gminę Miejską Głogów jest jednym z elementów
systemu transportowego Głogowa. Jest on zawarty w składowej systemu transportowego: transport
publiczny związany z układem drogowym i układem kolejowym. Przedmiotem planu transportowego
Gminy Miejskiej Głogów są w szczególności przewozy o charakterze użyteczności publicznej, czyli
powszechnie dostępne usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywane przez
operatora publicznego transportu zbiorowego. Operatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci
komunikacyjnej organizowanej przez Gminę Miejską Głogów jest Komunikacja Miejska Sp. z o.o.
w Głogowie.
W 2019 roku została wprowadzona optymalizacja sieci i rozkładów jazdy autobusów komunikacji
miejskiej. Po zmianach wprowadzonych przez optymalizację sieci i rozkładów jazdy autobusów, sieć
komunikacji miejskiej składa się z 9 linii w tym:


1 nowej linii - linia nr 5,



3 linii, których trasa przejazdu jest zgodna w całości z wcześniej funkcjonującymi liniami:





Linia nr 61 – obecna linia nr 1,



Linia nr 57 – obecna linia nr 7,



Linia nr 50 – obecna linia nr 6.

5 linii, których obecna trasa przejazdu jest modyfikacją wcześniej funkcjonujących linii:
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Linia 0 – obecna linia 0 (po optymalizacji nastąpiła zmiana trasy),



Linia 52 – obecna linia 2 (po optymalizacji nastąpiła zmiana trasy),



Linia 53 – obecna linia 3 (po optymalizacji nastąpiła zmiana trasy),



Linia 54 i 56 połączone zostały w linie 8 i 9 (po optymalizacji nastąpiła zmiana trasy).

W 2020 roku w dalszym ciągu realizowany był model dostosowania oferty do wymagań klientów.
Od 1 września 2020 r. wprowadzono korektę rozkładów jazdy autobusów spółki. Najważniejsze zmiany
dotyczyły:


zmiany trasy przejazdu dla trzech kursów linii nr 3 – uruchomienie dojazdu (również powrót) na
godzinę 6.00, 14.00 oraz 22.00 pod SITECH oraz HURTAP (właściwe kursy na rozkładzie jazdy
oznaczone będą literą „H – KURS PRZEZ HURTAP”),



uruchomienia przystanku na ul. Galileusza / Andromedy dla linii nr 7 i 8,



uruchomienia przystanku na ul. Wita Stwosza / Wodna dla linii nr 8,



uruchomienia przystanku na ul. Piłsudskiego przy sklepie Lidl dla linii nr 0, 6, 9



zmiana trasy przejazdu linii nr 0 w kierunku osiedla Piastów Śląskich – autobus zatrzymuje się
dodatkowo na przystanku przy ul. Obrońców Pokoju (trasa przejazdu w przeciwnym kierunku
bez zmian),



uruchomienia dodatkowego kursu linii nr 5 na Kolegiatę – przyjazd godz. 13.53

Podstawowe dane dotyczące autobusowego transportu pasażerskiego w 2020 roku.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa
Jednostka
Długość tras autobusowych w granicach administracyjnych
km
Głogowa
Liczba pasażerów przewożonych autobusami w ciągu roku w
sztuka
granicach administracyjnych Głogowa
Liczba autobusów w inwentarzu obsługujących Głogów
sztuka
Liczba autobusów niskowejściowych w inwentarzu
sztuka
obsługujących Głogów
Liczba eksploatacyjna autobusów – liczba wozokilometrów w wozokilometr
ciągu roku w granicach administracyjnych Głogowa
Średni wiek autobusu obsługującego Głogów
lata
Średnia liczba miejsc stojących w autobusach obsługujących
sztuka
Głogów
Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach obsługujących
sztuka
Głogów
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Wartość
84
1 794 446
34
34
1 519 267
6,2
60
28

Schemat tras przejazdów komunikacji miejskiej w Głogowie.
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Transport drogowy
Uzupełnieniem do transportu użyteczności publicznej organizowanego przez Gminę Miejską Głogów są
połączenia obsługiwane przez prywatnych przewoźników pozwalające na odbywanie podróży do
sąsiednich gmin. Przewoźnicy funkcjonują na trasach przebiegających przez Gminę na podstawie
zezwoleń wydanych przez Starostę Głogowskiego. Przewozy komercyjne spełniają funkcję głównie
odwozowo-dowozową z mniejszych miejscowości znajdujących się na terenie powiatu głogowskiego do
Głogowa. Większość kierunków jest obsługiwanych przez spółkę INTERTRANS PKS S.A. oraz
przewoźników busowych takich jak Karmar, Markobus i Atena.

Transport kolejowy
Przez miasto przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego: linia
kolejowa nr 273 (C E-59 Wrocław Główny - Szczecin Główny) oraz linia kolejowa nr 14 (Łódź Kaliska –
Tuplice). Połączenia regionalne obsługiwane są przez Polregio spółka z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A.,
natomiast połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe realizuje PKP Intercity S.A. W ruchu
regionalnym w 2020 roku można było dojechać do Wrocławia, Zielonej Góry, Leszna, Lubina i Legnicy,
a w ruchu międzywojewódzkim i międzynarodowym m.in. do Berlina, Wiednia, Warszawy, Krakowa,
Lublina i Szczecina. Na przełomie 2019/2020 roku wznowiono pociągi regionalne pomiędzy Głogowem,
a Lesznem. Projekt rewitalizacji linii opiewał na kwotę około 17 mln zł, w tym partycypacja Gminy
Miejskiej Głogów wynosiła 2,5 mln zł. W ramach projektu organizatorzy przewozów – samorządy
województw uruchomili 6 par pociągów na ww. linii, które realizowały przewozy regionalne w 2020 roku.

Informacje o stanie mienia komunalnego
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. W 2020 roku Gmina
Miejska Głogów rozpoczęła jako:


właściciel nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych o ogólnej powierzchni 888
ha 71 ar 27 m2, których wartość szacunkową ustalono na kwotę 198.872.857,08 zł, a budynków
i budowli na 403.865.950,00 zł.



właściciel nieruchomości poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa o powierzchni 26
ha 64 ar 51 m2, których wartość ustalono na kwotę 1.152.533,29 zł. a budynków i budowli na
kwotę 959.412,00 zł.



użytkownik wieczysty Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, położonych w obrębach 1,
8, 13, 15 o powierzchni 66 ha 97 ar 26 m2, których wartość prawa użytkowania wieczystego
ustalono na kwotę 2.271.153,00 zł i właścicielem położonych na tych nieruchomościach
zabudowań na kwotę 647.833,00 zł.

Prezydent Głogowa wykonując swoje zadania, gospodarując mieniem komunalnym w 2020 roku dokonał
obrotów do zasobów Gminy (gruntów, stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami)
poprzez nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1 ha 47 ar 70 m2. Z zasobów Gminy (gruntów
stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) zbyto nieruchomości o łącznej
powierzchni 3 ha 14 arów 92 m2.
Dochody gminy z tytułu sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, opłat
adiacenckich, renty planistycznej, odsetek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 10.097.429,41 zł.
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Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek gruntu wynoszą
22.868,69 zł.
Udziały w spółkach wynoszą 156.160.850,00 zł, w tym:


gotówkowe 62.677.500,00 zł



rzeczowe 93.483.350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Głogów wynosi:


w granicach administracyjnych miasta Głogowa 886 ha 28 ar 58 m2, których wartość ustalono
na kwotę 199.651.821,79 zł. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę
468.584.235,00 zł.



poza granicami administracyjnymi miasta Głogowa 26 ha 64 ar 51 m2, których wartość ustalono
na kwotę 1.152.533,29 zł. a wartość budynków, budowli i urządzeń na kwotę 938.972,00 zł.



grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane Gminie Miejskiej Głogów w użytkowanie
wieczyste 66 ha 43 ar 77 m2, których wartość ustalono na kwotę 2.247.577,07 zł. a wartość
budynków, budowli i urządzeń na kwotę 629.072,00 zł.

Zasoby materialne Gminy
Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Głogów tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach
stanowiących w całości własność gminy oraz lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących
współwłasność gminy i innych właścicieli (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze’). Zarówno
powierzchnia lokali mieszkalnych gminy, jak i ich ilość ulega ciągłym zmianom. Gmina Miejska Głogów
na dzień 31.12.2020 r. posiadała 1704 lokale mieszkalne w tym:


1226 lokale komunalne,



465 lokale socjalne,

oraz 13 pomieszczeń tymczasowych.

Infrastruktura komunalna
Rozwój dobrze funkcjonującego miasta opiera się na zapewnieniu w obszarach miejskich dostępności do
sprawnej infrastruktury. Czynnikiem determinującym jej sprawności jest stały monitoring oraz
postępująca poprawa stanu technicznego.

Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej
Infrastruktura komunikacyjna jest jednym z ważniejszych elementów składowych funkcjonowania
terenów zurbanizowanych. Jest ona gruntem dla ciągle rozwijającej się gospodarki, łącznikiem różnych
obszarów funkcjonalnych w mieście. Drogi, parkingi, ciągi pieszo-rowerowe były na bieżąco
utrzymywane i remontowane. W 2020 roku realizowano m.in.:




budowę infrastruktury na osiedlu Piastów Śląskich (drogi, chodniki, miejsca postojowe: ulice
Książąt Oleśnickich, H. V Żelaznego, Książąt Żagańskich, M. Cylejskiej),
budowę infrastruktury na Starym Mieście (ul. Długa i ul. Kołłątaja),
budowę infrastruktury na osiedlu Złota Podkowa (ul. Rzemieślnicza),
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budowę przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański (zakończenie inwestycji): utwardzone
place, utwardzone ciągi komunikacyjne stanowiące przedłużenie ulic Garncarskiej, Młyńskiej,
Kołłątaja, parkingi u zbiegu ul. Nadbrzeżnej, Piotra Skargi, parkingi wzdłuż ul. Nadbrzeżnej,



budowę parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD ,,Relaks” w Głogowie,



budowę drogi do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek
mieszkalny z budynkami TBS, ul. Sowińskiego,



przebudowę dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów
(ul. Akacjowa na odcinku od ul. Krótkiej do Klonowej),



rewitalizację podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie,



utwardzenie placów, utwardzenie ciągów komunikacyjnych stanowiących przedłużenie ulic
Garncarskiej, Młyńskiej, Kołłątaja, parkingi u zbiegu ul. Nadbrzeżnej, Piotra Skargi, parkingi
wzdłuż ul. Nadbrzeżnej,



dokumentację techniczną dróg: budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego
i ul. Poniatowskiego, budowa parkingu zlokalizowanego u zbiegu ulic Starowałowej,
Rzemieślniczej,



dokumentację techniczną budowy przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12,



dokumentację projektowo - kosztorysowej na potrzeby zagospodarowania kwartału ulic:
Matejki, Wojska Polskiego, Sikorskiego oraz Al. Wolności w Głogowie, w zakresie układu
komunikacyjnego, w szczególności w zakresie dróg, chodników i miejsc
postojowych/parkingowych,



opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu na drogach i parkingach
ul. Książąt Żagańskich, Mechtyldy, Książąt Oleśnickich na os. Piastów Śląskich w Głogowie,



projekt drogi - łącznika ul. Piłsudskiego z ul. Malinową wraz z miejscami parkingowymi dla
poprawy skomunikowania cmentarza komunalnego na os. Brzostów.

Drogi powiatowe i gminne
Na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu w dniu 10 grudnia 2003 r. w sprawie powierzenia
Prezydentowi Głogowa administrowania drogami powiatowymi położonymi w granicach miasta,
w 2020 r. Prezydent Głogowa zarządzał 17 drogami powiatowymi, których charakterystyka przedstawia
się następująco:


Długość ogółem – 15,1 km,



Powierzchnia ogółem – 153 703 m²,



Długość nawierzchni bitumicznej - 13,6 km,



Powierzchnia nawierzchni bitumicznej – 139 965 m²,



Długość nawierzchni betonowej – 8 m,



Powierzchnia nawierzchni betonowej – 23 m²,
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Długość nawierzchni z kostki betonowej – 1,45 km,



Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej – 13 674 m²,



Długość nawierzchni z tłucznia – 6 m,



Powierzchnia nawierzchni z tłucznia – 40 m²,



Powierzchnia chodników – 89 275 m²,



Powierzchnia poboczy – 19 310 m²

Prezydent Głogowa zarządzał również 233 drogami gminnymi, których charakterystyka przedstawia się
następująco:


Długość ogółem – 102,6 km,



Powierzchnia – ogółem – 610 387 m²,



Długość nawierzchni bitumicznej – 72,8 km ,



Powierzchnia nawierzchni bitumicznej – 456 238 m²,



Długość nawierzchni betonowej – 3,1 km,



Powierzchnia nawierzchni betonowej – 15 490 m²,



Długość nawierzchni z kostki betonowej – 16,7 km,



Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej- 92 984 m²,



Długość nawierzchni brukowej – 2,4 km,



Powierzchnia nawierzchni brukowej - 14 953 m²,



Długość nawierzchni z tłucznia - 2,1 km,



Powierzchnia nawierzchni z tłucznia – 8 679 m²,



Długość nawierzchni gruntowych – 5,5 km,



Powierzchnia nawierzchni gruntowych - 22 050 m²,



Długość nawierzchni gruntowych wzmacnianych – 4,7 km,



Powierzchnia nawierzchni gruntowych wzmacnianych – 18 234 m²,



Powierzchnia chodników – 213 344 m²,



Powierzchnia poboczy- 81 925 m².

Ponadto na terenie miasta znajduje/ą się:


74 zatoki autobusowe,



3674 zjazdy,



21 836,52 m² oznakowania poziomego,
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7 334 szt. oznakowania pionowego,



85 026 m długości krawężników,



3 387 punktów świetlnych należących do Gminy Miejskiej Głogów,



3 835 punktów świetlnych TAURON (konserwowanych przez Gminę Miejską Głogów),



26,152 km dróg rowerowych (w granicach administracyjnych miasta), w tym na terenach
stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów 21,273 km,



26 391 m długości zatok postojowych przy drogach publicznych,



104 121 m² powierzchni zatok postojowych przy drogach publicznych, co przekłada się na ok.
8329 miejsc postojowych.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie w 2020 roku przeprowadzili przegląd dróg publicznych
(charakterystyka podstawowych parametrów dostępnych i wykorzystywanych przez zarządcę drogi do
realizacji zadań przewidzianych prawem):


dokumentacja fotograficzna stanu technicznego sieci dróg gminnych i powiatowych
o łącznej długości 120 km ± 5%,



system referencyjny (w formie elektronicznej i papierowej) sieci dróg publicznych
w granicach administracyjnych miasta Głogowa,



dziennik objazdów dróg, na sieci dróg o łącznej długości 120 km ± 5% ,



przeprowadzenie rocznych przeglądów obiektów mostowych i przepustów – 11 szt,



stan techniczny dróg gminnych i powiatowych,



inwentaryzacja dróg gminnych włączonych w system referencyjny oraz inwentaryzacja
oznakowania pionowego i poziomego na drogach,



Inwentaryzacja dróg i ścieżek rowerowych.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego
W 2020 r. wpłynęły następujące kwoty dotyczące zajęcia pasa drogowego:


roboty 51.955,15 zł,



reklamy 8.707,96 zł,



lokalizacje ogródków gastronomicznych 30.184,35 zł,



obiekty budowlane 17.997,15 zł,



awarie 9.096,10 zł,



umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego 2.402,63 zł.

Jednocześnie wpłynęły opłaty
Łącznie wpłynęło 127.108,60 zł.
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za

umowy

dzierżaw

w

wysokości

6.765,30

zł.

Utrzymanie sieci dróg
Utrzymanie sprawnej i wydajnej sieci dróg na terenie gminy generuje odpowiednie koszty
utrzymaniowe. Poniżej przedstawione są wydatki na zadania z podziałem na drogi powiatowe i gminne.
Utrzymanie dróg powiatowych.
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa zadania
Utrzymanie dróg powiatowych
Zakup usług remontowych, w tym:
a) remonty cząstkowe dróg i chodników

Wykorzystanie
Kwota
822.185,05
Razem:

822.185,05

Razem:

126.671,68
86.096,58
152.028,84
10.000,00
5.000,00
379.797,10

Razem:
Ogółem:

0,00
0,00
1.201.982,15

Zakup usług pozostałych, w tym:
a) zimowe utrzymanie dróg i chodników,
b) letnie utrzymanie dróg i chodników,
c) oznakowanie pionowe i poziome dróg,
d) czyszczenie studzienek, uzupełnienie rusztów,
e) przeglądy dróg.
Odszkodowania, w tym:
a) z tytułu uszkodzenia pojazdu lub wypadków(chodniki, ulice).

Utrzymanie dróg gminnych – lokalnych.
Lp.
1.

Nazwa zadania
Utrzymanie dróg gminnych – lokalnych
Zakup usług remontowych, w tym;
a) remonty, w tym : remonty cząstkowe dróg

Wykorzystanie
Kwota

Razem:
2.

3.
4.

Zakup usług pozostałych, w tym:
a) zimowe utrzymanie dróg i chodników
b) letnie utrzymanie dróg i chodników
c) oznakowanie pionowe i poziome dróg
d) ksero
e) odprowadzanie wód deszczowych i opadowych
f) czyszczenie studzienek uzupełnienie rusztów
g) całodobowe zabezpieczenie i sprzątanie dróg
h) przeglądy dróg
i) wykonanie badania włazów
j) sfinansowanie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa inspektora nadzoru o specjalności drogowej
k) usługi geodezyjne
Razem:
Opłaty za zajęcie pasa drogowego
Razem:
Dotacja dla Gminy Żukowice na bieżące utrzymanie drogi gminnej
Razem:
Ogółem:
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2.424.992,34
2.424.992,34
387.448,33
175.840,11
264.126,71
4.411,10
1.958.621,19
58.452,57
74.802,62
45.420,00
4.920,00
14.760,00
840,00
2.989.642,63
22.363,94
22.363,94
10.000,00
10.000,00
5.446.998,91

Ponadto w celu prawidłowego utrzymania dróg, przeprowadzono remonty cząstkowe:


chodników przy MOK,



ul. F. Chopina,



chodników przy ul. Generała Stanisława Roweckiego Grota,



odcinka drogi w ciągu ul. Wojska Polskiego,



chodnika przy ul. Kossaka / Budowlanych (przejścia dla pieszych),



ul. Karola Szymanowskiego,



ul. Strumykowej,



ul. Starowałowej (utwardzenie) ,



miejsc postojowych przy Armii Krajowej,



miejsc postojowych – Cmentarz przy Legnickiej,



podwórka przy Połanieckiej (Obr. Pokoju 26),



chodnika przy Cmentarzu (ul. Świerkowa),



miejsc postojowych przy Rzemieślniczej,



utwardzenie drogi na Górków (na motocross),



łącznika pomiędzy Armii Krajowej – Morcinka,



dróg i chodników wewnętrznych przy ul. Budowlanych i Moniuszki,



chodnika oraz drogi wewnętrznej przy ul. Zielonej,



chodnika przy ul. Kołłątaja.

Utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego
Oświetlenie ulic jest ważnym elementem infrastruktury miejskiej i zajmuje znaczącą pozycję
w budżecie Gminy Miejskiej Głogów. Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia reguluje art. 18 ust.
1 pkt 2) i pkt 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 883), zgodnie
z którymi do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie
oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajdujących się na terenie gminy.
Właścicielami oświetlenia ulicznego na terenie Głogowa są TAURON Dystrybucja S.A. oraz Gmina
Miejska Głogów. TAURON Dystrybucja S.A. przeprowadził konserwację 3835 punktów świetlnych
o różnej mocy, tj. 70W, 100W, 125W, 150W, 250W oraz oprawami LED. Na sieci oświetlenia Gminy
Miejskiej Głogów w ilości 3387 punktów świetlnych prace konserwatorskie prowadziła wyłoniona
w drodze postępowania przetargowego zewnętrzna firma „ELFAZ” B.Z Wróblewski. W ramach
prowadzonego zadania firma ma pod swoją opieką oprawy o różnych mocach tj. 70W, 100W, 125W,
250W, 400W, 500W oraz oprawy LED. Dostawcą energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów oraz
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terenów zielonych była ENEA S.A. Poznań. W 2020 r. wykonano oświetlenie łącznika ulicy Prusa
i Lotników, a także doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Armii Krajowej.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zmianami), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowało Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Plan ten został opracowany na
okres pięcioletni tj. na lata 2018 – 2022. Poszczególne zadania zostały pogrupowane na zadania
modernizacyjne (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków) oraz zadania rozwojowe.
Zgodnie z przepisami plan zawiera:


planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,



przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,



przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,



nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,



sposób finansowania planowanych inwestycji.

Priorytetem jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług świadczonych przez spółkę.
Dostawa wody i odbiór ścieków odbywała się zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie
dostarczania wody i odbioru ścieków, zatwierdzonym przez Radę Miejską w Głogowie (uchwałą
nr VI/60/19/RM w Głogowie z dnia 27.02.2019 r. został przyjęty nowy Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów).
Podstawowe usługi świadczone przez spółkę stanowią dostawa wody i odbiór ścieków. Ilość klientów
obsługiwanych na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:
Gmina Miejska Głogów – 4 294 klientów (w 2019 r. - 4 266 klientów) – w tym:


gospodarstwa domowe – 3 223 klientów,



przemysł – 636 klientów,



inni – 435 klientów.

Gmina Wiejska Głogów – 53 klientów – w tym:


gospodarstwa domowe – 40 klientów,



przemysł – 13 klientów.

Sprzedaż hurtowa (dla gmin) – 3 klientów.
Liczba ludności obsługiwanej przez spółkę (łącznie liczba osób zameldowanych na stałe i czasowo):


Gmina Miejska Głogów – 63 442 osób,



Gmina Wiejska Głogów – 5 088 osoby (zaopatrzenie w wodę) oraz 4 412 osób (odprowadzanie
ścieków).
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Mając na względzie powyższe, na poszczególne lata jakie obejmuje niniejszy plan oraz zmiany struktury
odbiorców oszacowano, że ilość sprzedanej wody w roku 2021 wyniesie 2 699 tys. m 3, a odebranych
ścieków 3 646 tys. m3.
Środki finansowe przeznaczone na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w latach 2018 – 2022 (w zł).
Wyszczególnienie
2018
Zadania modernizacyjne:
zaopatrzenie w wodę
odprowadzanie ścieków
Zadania rozwojowe
Razem:

5 280 000
2 720 000
2 560 000
2 140 000
7 420 000

2019
5 442 000
2 272 000
3 170 000
700 000
6 142 000

Rok
2020
4 966 000
1 386 000
3 580 000
700 000
5 666 000

2021

2022

4 500 000
2 000 000
2 500 000
700 000
5 200 000

3 850 000
1 950 000
1 900 000
900 000
4 750 000

Dla utrzymania obecnego poziomu wydajności Ujęcia Wody Serby niezbędne jest sukcesywne
odwiercanie nowych studni. Kontynuowana była modernizacja sieci i przyłączy na SUW SERBY, natomiast
modernizacja studni głębinowych (zastosowanie falowników z układem sterowania) przyczyni się do
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. W przypadku modernizacji urządzeń związanych
z działalnością wodociągową największy nacisk został położony na wymianę sieci wodociągowej, która
charakteryzuje się niedostatecznymi parametrami technicznymi, co wiąże się nierozerwalnie z jakością
dostarczanej wody oraz zakłóceniem ciągłości dostaw. W najbliższych latach zaplanowano modernizację
głównych magistral wodociągowych w celu zmniejszenia awaryjności oraz zapobiegania wtórnemu
zanieczyszczeniu sieci.
Jednocześnie w zadaniach rozwojowych ujęto budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
na aktualnie urbanizowanych terenach lub odkupienie sieci wybudowanych przez inwestorów. Ponadto
ujęto w planach rozbudowę systemu wodociągowego oraz systemu kanalizacyjnego, także poprzez
podłączenie gmin ościennych. Zadania ujęte w planie modernizacji i rozwoju finansowane są z własnych
środków PWiK w Głogowie sp. z o.o. oraz z kredytów i pożyczek.
Realizacja planu inwestycyjnego w 2020 r.
Lp

Nazwa zadania

1
2
ZADANIA MODERNIZACYJNE
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Wykonanie studni zastępczych na Ujęciu Wody Serby oraz modernizacji
1
obudów rozdzielni elektrycznych na studniach
2 Modernizacja budynku chemicznego (warsztat +zaplecze socjalne)
3 Modernizacja sieci i przyłączy na SUW Serby
4 Modernizacja studni głębinowych( falowniki z układem sterowania )
IA SUMA
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 700 z SUW Serby - ul. Łąkowa i Ø
1
500 ul. Legnicka
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Wartość zadania [zł]
3

380 780,31
455 695,50
102 823,80
230 000,00
1 169 299,61
795 540,34

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IB
1
IC
1
2
3
4
5
6
7
8
ID

1
IIA
1
IIB
1
IIC
1
2
3
4
5

Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Różanej i Obrońców
Pokoju
Modernizacja sieci wodociągowej w al. Wolności
Modernizacja przyłączy wodociągowych
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sportowej
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Długiej
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Gomółki-Polna spinka
Modernizacja sieci i przyłączy w ul.: Elektrycznej, Browarnej, Słowackiego
i Przemysłowej
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Magazynowej / Sikorskiego
Modernizacja sieci wodociągowej ul. Szymanowskiego 2-20
Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 700 Osiedle Piastów Śląskich zbiornik retencyjny
Modernizacja sieci wodociągowej - os. Złota Podkowa /ul. Mechaniczna/
Modernizacja sieci wodociągowej na oś. Kościuszki - ul. Reja
Modernizacja sieci Ø 200 w ul. Rudnowskiej - ul. Transportowej
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Grodzisko
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej
SUMA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Modernizacja zbiornika retencyjnego- opomiarowanie
SUMA
SIEĆ KANALIZACYJNA
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Stawnej
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Al. Wolności
Modernizacja "zakrętu" kolektora kanalizacyjnego w ul. P. Skargi
Modernizacja kolektora kanalizacyjnego fi 1200,1400 na oś. Kopernik
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Obrońców Pokoju
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Wita Stwosza - przepięcie kanalizacji
z ul. Brzoskwiniowej do ul. Wita Stwosza na wys. ul. Orzechowej
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Żeromskiego
SUMA
SUMA BUDOWLE
Ujęcie Wody - Zakupy
Zakup elektronarzędzi
SUMA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Zakup pompy (obiekt 113)
SUMA
KANALIZACJA ZAKUPY
Zakup przyczepki samochodowej do przewozu sprzętu sekcji
SUMA
POZOSTAŁE ZAKUPY
Zakupy Drobne do 3 500zł
Zakup nakładek i urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy (FS)
Zakup sterylizatora na gorące suche powietrze
Zakup wieloparametrowego miernika - Lab. ścieki
Płyta grzewcza - PL
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203 416,75
16 333,78
156 347,65
11 611,32
199 101,09
68 439,44
316 624,21
18 540,39
59 442,71
94 691,92
5 674,25
2 415,47
- 26 608,36
- 9 862,93
29 657,71
1 941 365,74
54 899,14
54 899,14
801 032,14
279 556,62
244 167,93
298 173,07
316 731,98
2 564,62
9 950,00
76 187,62
2 028 363,98
5 193 928,47
22 612,92
22 612,92
70 000,00
70 000,00
5 132,00
5 132,00
55 309,22
134 560,00
10 000,00
15 000,00
8 073,67

Kamera inspekcyjna CT500 (TI)
Nowe głowice do posiadanych już kamer inspekcyjnych wraz z aktualizacją
oprogramowania MoleCam i kamerą wsteczną (TI)
Zakup szalunków aluminiowych (TW)
Zakup odkurzacza do czyszczenia fontann
Zakup przetwornika dla sondy pH i temperatury
Zakup wielostanowiskowego zestawu do filtracji próbek
SUMA
SUMA ZAKUPY
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH
ZADANIA ROZWOJOWE
Budowa sieci wodociągowych
Budowa sieci kanalizacyjnych
SUMA
INWESTYCJE - ŁĄCZNIE

6
7
8
9
10
11
IID

III
1
2

65 000,00
79 800,00
30 480,00
5 129,27
4 443,30
10 000,00
417 795,46
515 540,38
5 709 468,85
823 842,28
1 055 036,10
1 878 878,38
7 588 347,23

Demografia
Stan ludności w Gminie na dzień 31.12.2020 r. wynosił 62399 osób, z czego 52,71 % stanowiły kobiety.
W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące stanu ludności na terenie Głogowa w latach 2012-2020,
z których wynika, że liczba ludności powoli i systematycznie spada.
Stan ludności w Głogowie w latach 2012-2020.
Wyszczególnienie
Ludność ogółem,
w tym:
mężczyźni
kobiety

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
67 853 67 299 66 764 66 219 65 524 64 939 64 178 63 463 62399
32 519 32 182 31 885 31 584 31 174 30 872 30 470 30 062 29507
35 334 35 117 34 879 34 635 34 350 34 067 33 708 33 401 32892
Źródło: Urząd Miejski w Głogowie

W 2020 roku na terenie Głogowa zameldowanych na pobyt stały zostało 475 dzieci
(254 chłopców, 221 dziewczynek). Zmarło 788 osób.
Najwięcej żyjących mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) jest w grupie urodzonych:
 w 1953 roku - 1139
w tym 479 mężczyzn i 660 kobiet,
 w 1952 roku - 1134 w tym 502 mężczyzn i 632 kobiet,
 w 1955 roku - 1131 w tym 481 mężczyzn i 650 kobiet,
 w 1951 roku - 1130 w tym 487 mężczyzn i 643 kobiet,
 w 1977 roku - 1107
w tym 552 mężczyzn i 555 kobiet,
 w 1954 roku - 1098 w tym 489 mężczyzn i 609 kobiet,
 w 1981 roku - 1089 w tym 525 mężczyzn i 564 kobiet,
 w 1978 roku - 1082 w tym 542 mężczyzn i 540 kobiet.
Od 2001 roku liczba urodzeń (dot. osób zameldowanych na pobyt stały) przedstawia się następująco:




2002 r. – 542,
2003 r. – 503,
2004 r. – 542,
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 2005 r. – 579,
 2006 r. – 628,
 2007 r. – 671,
 2008 r. – 734,
 2009 r. – 735,
 2010 r. – 726,
 2011 r. – 650,
 2012 r. – 670,
 2013 r. – 582,
 2014 r. – 633,
 2015 r. – 587,
 2016 r. - 593,
 2017 r. – 593,
 2018 r. – 542,
 2019 r. – 530,
 2020 r. – 475.
Najwięcej mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) mieszka na ulicach:
 Kosmonautów Polskich – 3306,
 Armii Krajowej – 2270,
 Obrońców Pokoju – 2153,
 Orbitalna – 2111,
 Aleja Wolności – 1984,
 Gwiaździsta – 1962.
W ubiegłym roku Urząd Miejski w Głogowie przyjął 3833 wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz
wydał 3923 dowody osobiste.
Obserwowane procesy demograficzne są w dużym stopniu zbieżne z przekształceniami ludnościowymi
zachodzącymi w Polsce i Europie. Głównym procesem, który odpowiada za zmniejszenie się liczby
mieszkańców miasta jest suburbanizacja. Obszary wiejskie są dominującym kierunkiem odpływu
mieszkańców Głogowa. Proces suburbanizacji niesie wprawdzie ze sobą niekorzystne konsekwencje dla
niektórych sfer funkcjonowania miasta (np. zmniejszenie bazy podatkowej), niemniej jednak osoby
pozostają w obszarze funkcjonalnym miasta, nie osłabiając silnie lokalnego popytu na usługi publiczne
i rynkowe (zwłaszcza średniego i wyższego rzędu) oraz nie zmniejszają podaży na rynku pracy. Znacznie
silniejsze negatywne konsekwencje wynikają z opuszczenia obszaru funkcjonalnego miasta
i przeniesienia się do bardziej odległego miejsca zamieszkania. Dane wskazują na wyraźny drenaż
mieszkańców badanych miast przez ośrodki wojewódzkie i największe polskie metropolie.1
Podobnie jak w latach ubiegłych, wielu mieszkańców miasta nie zgłasza obowiązku meldunkowego,
przez co liczba mieszkańców jest znacznie niższa niż w rzeczywistości. Sytuacja ta zwiększa się z roku na
rok. Szacuje się, że liczba osób niezameldowanych wynosi kilka tysięcy osób.

1

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT
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Akty stanu cywilnego
Rejestracja stanu cywilnego gminy wykonywana jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głogowie przy
ul. Sikorskiego 21. Pomimo, że okręgiem rejestracji objęte są wszystkie gminy powiatu głogowskiego,
zawarte informacje dają pewien obraz zachodzących zmian demograficznych Gminy Miejskiej Głogów.
Od 2015r. rejestr stanu cywilnego jest rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego
ds. informatyzacji w systemie teleinformatycznym. Do rejestru stanu cywilnego wpisuje się akty stanu
cywilnego odrębnie dla każdego rodzaju zdarzenia tj.: urodzenia, małżeństwa, zgonu. W 2020 r.
dokonano rejestracji aktów stanu cywilnego według poniższego zestawienia*:
zdarzenie

tryb zwykły

tryb szczególny/ transkrypcja aktów

migracja

razem

urodzenia
małżeństwa
zgony
razem

792
353
1044
2189

85
26
22
133

4267
1684
361
6312

5144
2063
1427
8634
*dane za powiat głogowski.

Urzędzie Stanu Cywilnego w 2020 r.:


zarejestrowano 217 małżeństwa zawierane przed kierownikiem USC w tym 4 poza lokalem USC
oraz 136 w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (konkordatowe),



Najczęściej wybieranym imieniem męskim było imię Jakub, żeńskim: Hanna.

W 2020 r. wydano łącznie ponad 20 tys. odpisów aktów stanu cywilnego.

Rynek pracy
Sytuacja na głogowskim rynku pracy uległa w ostatnim roku nieznacznemu pogorszeniu z uwagi na
sytuację pandemiczną i wprowadzone z tego tytułu obostrzenia gospodarcze. Według informacji
uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy na 31.12.2020 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
w Głogowie pozostawało 2.232 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,8 % . W końcu grudnia
2020 r. liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 1046,4 tys. osób i w ciągu roku uległa zwiększeniu o 180,0
tys. osób tj. o 20,9 %. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła z 5,2 % w grudniu 2019 r. do
6,2 % w grudniu 2020 r. W stosunku do grudnia 2019 r. w powiecie głogowskim odnotowano wzrost
liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 196 osób.
W 2020 r. ani jeden zakład zatrudniający pracowników z terenu powiatu głogowskiego nie zgłosił
zamiaru dokonania zwolnienia pracowników w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dotyczy pracodawców
zatrudniających co najmniej 20 pracowników). Łącznie w 2020 r. zarejestrowało się 26 osób, które
w okresie poprzedzającym rejestrację utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
1 osoba mniej niż w 2019 roku. W końcu roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 18 osób, które
utraciły pracę z tego powodu, o 5 osób więcej niż w roku poprzednim.
Od wielu lat w powiecie głogowskim poziom bezrobocia kobiet jest wyższy niż w grupie mężczyzn.
Tendencja ta utrzymuje się w kontekście wykształcenia, wieku oraz czasu pozostawania bez pracy,
na co wskazują dane przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania. Bezrobotne kobiety
są lepiej wykształcone, a mimo to częściej niż mężczyźni dotknięte są długotrwałym pozostawaniem bez
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pracy. W końcu 2020 r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.434 kobiet i 798 mężczyzn.
Struktura bezrobotnych wg płci w latach 2015-2020.
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Struktura bezrobotnych wg płci i miejsca zamieszkania.
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mężczyźni

zamieszkali na wsi

Struktura bezrobotnych wg wieku w latach 2019-2020.
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Struktura bezrobotnych według wieku i płci.
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Struktura bezrobotnych według wykształcenia i płci.
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W końcu 2020 r. na 2.232 bezrobotnych 2.005 osób posiadało kwalifikacje zawodowe, a 227 osób nie
udokumentowało faktu posiadania zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem
instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Podobnie jak
w latach poprzednich największa liczba bezrobotnych legitymowała się zawodami zaliczanymi do
wielkiej grupy zawodowej „pracownicy usług i sprzedawcy”, stanowiącej 25% ogółu zarejestrowanych.
W następnej kolejności znajdowała się grupa „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” - 20%. Strukturę
bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych według stanu na 31.12.2020 r. przedstawia poniższy
wykres. W wykresie nie uwzględniono grupy „siły zbrojne” z powodu braku zarejestrowanych w tej
grupie oraz grupy „wyżsi urzędnicy i kierownicy”, która były reprezentowana tylko przez 7 osób (0,3%).

Struktura bezrobotnych w podziale na wielkie grupy zawodowe.
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Bezrobotni według wielkich grup zawodowych oraz płci.
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Porównanie kwalifikacji zawodowych i płci bezrobotnych jednoznacznie wskazuje na dominację kobiet
w wielkich grupach zawodowych skupiających „pracowników usług i sprzedawców”, „specjalistów”,
„pracowników biurowych”, „techników i innego personelu średniego”. Natomiast wśród mężczyzn były
to grupy „robotników przemysłowych i rzemieślników”, „operatorów i monterów maszyn i urządzeń”.
Struktura bezrobotnych wg sekcji PKD informuje w jakich sekcjach gospodarki bezrobotni byli
zatrudnieni w okresie poprzedzającym rejestrację w PUP. Analiza tych danych wskazuje, że najwięcej
osób pracowało w zakładach pracy należących do następujących sekcji PKD:


handel hurt. i detal., naprawy sprzętu (G)

- 22%,



przetwórstwo przemysłowe (C)

- 11%,



budownictwo (F)

- 10%.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
W 2020 r. zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych dofinansowaniem rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej utrzymywało się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. W trakcie
roku do PUP wpłynęło 98 wniosków o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
z których pozytywnie rozpatrzono i przyznano środki finansowe dla 91 osób, w tym 60 kobiet.
Łączny koszt dotacji w 2020 r. wyniósł 1.619.700,88zł.
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Struktura źródeł finansowania dotacji w 2020 roku
FP
15%
POWER
48%

RPO
37%

Ze względu na profil uruchamianej działalności gospodarczej, najwięcej, osób otrzymało dotacje na
działalność budowlaną, fryzjerstwo i usługi kosmetyczne oraz na działalność handlową.

DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2020 R.
Rodzaj działalności gospodarczej

Liczba udzielonych dotacji

działalność budowlana

13

działalność edukacyjna

3

działalność medyczna (fizjoterapia, usługi opiekuńcze)

3

działalność prawnicza

1

działalność produkcyjna

4

działalność związana z fotografią i reklamą

1

fryzjerstwo, kosmetyka

27

handel hurtowy i detaliczny

18

konserwacje, naprawy pojazdów samochodowych i maszyn

3

pośrednictwo i doradztwo

10

pozostała działalność usługowa

2

rozrywka i rekreacja

1

świadczenie usług taksówkarskich

2

działalność weterynaryjna

1

działalność rachunkowo – księgowa

1

agencja reklamowa

1

OGÓŁEM

91
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Bezrobotni, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zdecydowanej
większości legitymowali się wykształceniem wyższym (42%) i średnim (40%).

Struktura wykształcenia bezrobotnych, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w 2020 roku.
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O pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ubiegały się głównie osoby młode,
w wieku 18-44 lat, które stanowiły 92% ogółu bezrobotnych, którym przyznano środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

Struktura wieku bezrobotnych, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2020
roku.
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Zatrudnianie cudzoziemców
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Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady dot. zatrudniania cudzoziemców. Wprowadzone zostało
zezwolenie na pracę sezonową oraz „nowe oświadczenie” (o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi) tzw. praca krótkoterminowa. Praca krótkoterminowa może być wykonywana na
podstawie:


„nowego” oświadczenia – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz



zezwolenia na pracę sezonową.

Do pracy w związku z oświadczeniem uprawnieni są nadal obywatele sześciu państw (Armenii, Białorusi,
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy), natomiast zezwolenia na pracę sezonową dotyczą obywateli
wszystkich państw trzecich. Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia do pracy w podklasach uznanych
za sezonowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września
2018 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.), natomiast oświadczenie może
dotyczyć wszystkich pozostałych podklas. Praca sezonowa może być wykonywana przez okres nie
dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, a praca w związku z oświadczeniem przez okres 6 miesięcy
(max.180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
W 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie wpłynęło 1.530 oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom. W roku 2020 - 1459 oświadczeń wpisano do ewidencji oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, 14 podmiotom odmówiono wpisania oświadczenia
do ewidencji, w 7 przypadkach postępowanie umorzono, a 48 pozostało bez rozpoznania. Z liczby 1.459
(741 oświadczeń dla kobiet, 718 dla mężczyzn) oświadczeń wpisanych do ewidencji, oświadczenia
rejestrowano dla obywateli :


Ukrainy – 1395,



Gruzji – 26,



Białorusi – 16,



Mołdawii – 7,



Rosji – 14,



Armenii – 1.

Tak jak w przypadku „starych” oświadczeń, dominującą grupą cudzoziemców podejmujących
zatrudnienie w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
są obywatele Ukrainy.

Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
w latach 2015 – 2020.
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Na podstawie wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy, cudzoziemcy byli zatrudniani
przez pracodawców w następujących rodzajach działalności (wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności):


przetwórstwo mleka i wyrób serów - 13 osób,



produkcja wyrobów tartacznych – 9 osób,



produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – 9 osób,



obróbka mechaniczna elementów metalowych - 202 osoby,



realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 21 osób,



roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 47
osób,



roboty związane z budową dróg i autostrad – 93 osoby,



roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane – 27 osób,



wykonywanie instalacji elektrycznych – 19 osób,



wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 9
osób,



tynkowanie – 14 osób,



pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 35 osób,



sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 13 osób,



transport drogowy towarów – 183 osoby,



hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 7 osób,

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 6 osób,
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działalność związana z tłumaczeniami – 166 osób,



działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 472 osoby,



działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 23 osoby,



działalność klubów sportowych – 7 osób,



naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych / 95.21 z naprawa i konserwacja
elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – 6 osób,



pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 12 osób.

Struktura organizacyjna Gminy Miejskiej Głogów
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska, a organem wykonawczym Prezydent Głogowa.

Rada Miejska
Organem stanowiącym i kontrolnym Głogowa jest Rada Miejska, będąca przedstawicielem interesów
mieszkańców gminy. Głównym zadaniem Rady jest określanie planu rozwoju miasta oraz bieżących
kierunków jego funkcjonowania.
Radni Rady Miejskiej w 2020 roku
Kadencja
2018-2023

Mężczyźni: 18

Kobiety: 5

Ogółem: 23

Praca Rady Miejskiej w 2020 roku.
Liczba
Liczba
sesji podjętych
uchwał
15
124

Liczba
posiedzeń komisji

Liczba
interpelacji

1. Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Miasta
- 15,
2. Komisja Społeczno – Samorządowa –
Polityki Społecznej i Rodziny -9,
3. Komisja Edukacji i Kultury - 8,
4. Komisja Ekologii, Zdrowia, Sportu
i Turystyki - 9,
5. Komisja Rewizyjna -9,
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -8.

32

Liczba
zapytań
radnych
4

Prezydent Głogowa
W 2020 roku funkcję Prezydenta Głogowa pełnił Rafael Rokaszewicz, przy pomocy dwóch Zastępców,
Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.
Realizując swoje funkcje, w 2020 roku Prezydent wydał 266 zarządzeń.
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Urząd Miejski
Instytucją zapewniającą realizację zarządzeń Prezydenta Głogowa i uchwał Rady Miejskiej oraz
wykonującą większość spraw publicznych o znaczeniu lokalnym jest Urząd Miejski.
Zadania własne i zlecone, które prowadzi Urząd Miejski dotyczą przede wszystkim ładu przestrzennego,
budżetu, kultury, edukacji, zdrowia, oświaty, zieleni, utrzymania dróg, zarządzania odpadami
komunalnymi, spraw obywatelskich (dowody osobiste, meldunki) i stanu cywilnego.
Na koniec 2020 roku w Urzędzie Miejskim funkcjonowało 47 komórek organizacyjnych, w skład których
wchodziło: 10 Wydziałów, 21 Działy, 8 Biur, 2 Referaty, 4 stanowiska samodzielne, Zespół Informatyki
Urzędu oraz Urząd Stanu Cywilnego, w których łącznie zatrudnionych było 238 osób (w tym 32 osoby
zatrudnione w ramach robót publicznych, na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy).
Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia opisane są w dziale Polityka kadrowa. Komórki organizacyjne
Urzędu Miejskiego działają w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Prezydenta
Głogowa.
Od maja 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego mieści się Terenowy Punkt Paszportowy Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Głogowa
z Wojewodą Dolnośląskim. W okresie od 01.01.2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Terenowy Punkt
Paszportowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Głogowie przyjął 3179 wniosków
paszportowych. Wydanych zostało 2951 paszportów.

Miejskie jednostki organizacyjne
W 2020 roku w Głogowie funkcjonowało łącznie 40 miejskich jednostek organizacyjnych (bez Urzędu
Miejskiego) i spółek prawa handlowego, w tym:

1. Jednostki budżetowe:
a) Szkoły:


Szkoła Podstawowa Nr 2 - Aleja Wolności 74 oraz ul. Władysława Sikorskiego 11;



Szkoła Podstawowa Nr 3 - Plac Mieszka I 22;



Szkoła Podstawowa Nr 6 - ul. Tadeusza Kościuszki 18;



Szkoła Podstawowa Nr 7 - ul. Ignacego Daszyńskiego 11;



Szkoła Podstawowa Nr 8 – ul. Gustawa Morcinka 2;



Szkoła Podstawowa Nr 9 – ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 10;



Szkoła Podstawowa Nr 10 - ul. Andromedy 62;



Szkoła Podstawowa Nr 11 – ul. Gwiaździsta 2;



Szkoła Podstawowa Nr 12 - ul. Mikołaja Gomółki 43;



Szkoła Podstawowa Nr 13 - ul. Akacjowa 10;



Szkoła Podstawowa Nr 14 - ul. Królewska 12.
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b) Przedszkola publiczne :


Przedszkole Publiczne Nr 1 – ul. Andromedy 23;



Przedszkole Publiczne Nr 2 - Aleja Wolności 17;



Przedszkole Publiczne Nr 3 - Aleja Wolności 72;



Przedszkole Publiczne Nr 5 - ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7a;



Przedszkole Publiczne Nr 6 - ul. Gustawa Morcinka 6;



Przedszkole Publiczne Nr 7 - ul. Stanisława Moniuszki 4a;



Przedszkole Publiczne Nr 9 - ul. Perseusza 3;



Przedszkole Publiczne Nr 10 - ul. Obrońców Pokoju 14;



Przedszkole Publiczne Nr 15 – Pl. Mieszka I 11;



Przedszkole Publiczne Nr 17 - ul. Królewska 14;



Przedszkole Publiczne Nr 19 - ul. Plutona 3;



Przedszkole Publiczne Nr 20 - ul. Herkulesa 4;



Przedszkole Publiczne Nr 21 - ul. Ziemowita 2.

c) Pozostałe jednostki budżetowe:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Władysława Sikorskiego 4;



Miejskie Centrum Wspierania Rodziny - ul. Folwarczna 7;



Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad Strumykiem” – ul. Strumykowa 3;



Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych – ul. Cypriana Kamila Norwida 5;



Żłobek Miejski nr 1 – ul. Andromedy 23;



Żłobek Miejski nr 2 – ul. Herkulesa 4.

2. Zakłady budżetowe :


Samorządowy Zakład Budżetowy Głogowskie Obiekty Usługowe - ul. Wita Stwosza 1;



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - ul. Poczdamska 1.

3. Instytucje kultury :


Muzeum Archeologiczno-Historyczne - ul. Brama Brzostowska 1;



Miejska Biblioteka Publiczna - ul. Jedności Robotniczej 15;



Miejski Ośrodek Kultury - Plac Konstytucji 3 Maja 2.

4. Spółki :
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Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie, adres: ul. Rudnowska 17b, 67-200 Głogów. Spółka
utworzona w dniu 30 sierpnia 2011 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Na mocy uchwały nadana została spółce firma w obecnym
brzmieniu - Chrobry Głogów Spółka Akcyjna (akt notarialny Repertorium A nr 5393/2011).
Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23
września 2011 r. pod numerem KRS: 0000397069. Kapitał zakładowy Spółki wynosi
44 414 000,00 zł i dzieli się na 88 828 akcji o wartości nominalnej 500,00 zł każda. Wszystkie
akcje są własnością Gminy Miejskiej Głogów.



GPK- SUEZ Sp. z o.o. - ul. Przemysłowa 7a - spółka posiada dwóch udziałowców. Gmina Miejska
Głogów posiada 51% ogółu udziałów, natomiast SUEZ Polska Spółka z o.o., działająca również
w roku 2016 pod nazwą: SITA Polska Spółka z o. o z siedzibą w Warszawie posiada 49% ogółu
udziałów. Spółka posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie
Spółek Handlowych i innych ustawach. W 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki, kiedy to marka
SITA, działająca w Polsce od 25 lat oraz specjalistyczne firmy Grupy SUEZ (m.in. Aqualogy,
Degremont, Safage) formalnie stały się jedną wspólną marką SUEZ. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 15 417 800,00 ZŁ i dzieli się na 308356 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.



Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - ul. Transportowa 3 - jest komunalną spółką Gminy Miejskiej
Głogów i prowadzi swoją działalność od 10 kwietnia 1995 r. Spółka wpisana jest do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej - IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055569, oznaczona jest
numerem statystycznym REGON 390340430 i numerem identyfikacyjnym NIP 693-10-04-552.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 668 800,00 i dzieli się na 116.668 udziałów o wartości
nominalnej 100 zł każdy. Wszystkie udziały posiada Gmina Miejska Głogów.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - ul. Łąkowa 52 - podstawą działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o jest umowa Spółki z dnia
16.10.1998 r. (z późniejszymi zmianami), sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Głogowie, pod
sygnaturą akt Repertorium A numer 6329/98. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92 057 900 zł.
Składa się z 920 579 udziałów o wartości 100 zł każdy. Siedzibą Spółki jest Głogów, a główne
obiekty zlokalizowane są nie tylko na terenie Gminy Miejskiej Głogów, ale także na terenie
Gminy Głogów, tj.:


siedziba Spółki i Zarządu - w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 (Gmina Miejska Głogów),



stacja Uzdatniania Wody - w Serbach przy ul. Wodnej 1 (Gmina Głogów),



oczyszczalnia Ścieków - w Głogowie przy ul. Krochmalnej (Gmina Miejska Głogów),



baza Wydziału Realizacji Inwestycji - w Ruszowicach przy ul. Oliwkowej (Gmina Głogów).

Terytorialny zakres zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków prowadzonego
przez PWiK obejmuje Głogów oraz częściowo Gminę Głogów. Spółka zaopatruje w wodę także
miejscowości w Gminie Kotla (Sobczyce, Krzekotówek) oraz Gminie Głogów i odbiera ścieki
z Gminy Jerzmanowa oraz Gminy Głogów. Od 2010 roku PWiK w Głogowie jest
współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o.
Aktualnie posiada 8000 udziałów (tj. 91,76%) przemkowskiej Spółki. Spółka została powołana
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w celu realizacji zadań własnych Gminy, polegających na zbiorowym zapatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i te dwa elementy stanowią trzon prowadzonej dzielności.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - ul. Piotra Skargi 8 – założycielem oraz
jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Głogów. Akt
Założycielski Spółki sporządzony w dniu 10.07.1998 r. Repertorium „A” Nr 4773/98, został
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zgodnie z decyzją 116 za
pismem numer GM-4/3012/98. TBS Sp. z o.o. w Głogowie została wpisana do księgi rejestrowej
RH 1678 w dziale B przez Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy - Sekcja rejestrów,
w dniu 27 lipca 1998 r. TBS Sp. z o.o. w Głogowie została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000053772 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - w dniu 16 października 2001 r.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/76073/5/962
z dnia 21.07.2005 r. - wpisana do rejestru została zmiana siedziby i adresu Spółki. Kapitał
zakładowy Spółki wynosi 44 513 500 złotych i dzieli się na 445 135 udziałów o wartości
nominalnej 100 złotych każdy.

Decyzje administracyjne Gminy Miejskiej Głogów
W 2020 roku w Urzędzie Miejskim wydano 23054 decyzji administracyjnych.
Wydział
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wydział Finansów Publicznych
Wydział Infrastruktury Miasta
Wydział Inwestycji
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - 73 decyzje.

Liczba decyzji
58
73
19877
626
2
1781
71
274
57
235

W ubiegłym roku wydano 73 decyzji w sprawie: dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników (30), zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1), stypendiów
sportowych (37), pozwolenia na organizację imprez masowych (5).
Wydział Ochrony Środowiska - 71 decyzje.
W ciągu 2020 roku wydano 71 decyzji, które dotyczyły wyrażenie zgody na usunięcie drzewa (po
ostatniej zmianie przepisów ustawy o ochronie przyrody, zgoda w formie decyzji administracyjnej
wydawana była w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek organizacyjnych,
w przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych przyjmowane było tylko zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa. Wydano również decyzje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (8),
decyzje środowiskowe (3) oraz jedną decyzje dotyczącą prowadzenia postępowania administracyjnego
w sprawie wywiezienia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów nielegalnie zmagazynowanych przy
ulicy Krochmalnej 1B i 14 w Głogowie.
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Wydział Infrastruktury Miasta – 626 decyzji.
W 2020 r. wydano 626 decyzji dotyczących: zajęcia pasa drogowego pod roboty budowlane (147),
zajęcia odcinka pasa drogowego w czasie awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami (58), umieszczenie reklamy w pasie drogowym (81), umieszczenia
obiektu budowlanego w pasie drogowym (25), lokalizacji ogródka gastronomicznego w pasie drogowym
(75), umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego (123), decyzji lokalizacyjnych (117).
Wydział Rozwoju Miasta – 58 decyzji.
W Dziale Planowania i Architektury w ubiegłym roku wydano 13 decyzji dotyczących: ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego (1), warunków zabudowy (7), przeniesienia decyzji (3), umorzeniu
postępowania (1), zmiany decyzji (1). W dziale Geodezji i Gospodarki Gruntami wydano 45 decyzji
dotyczących podziału nieruchomości.
Wydział Spraw Społecznych – 1781 decyzje.
W ciągu 2020 r wydano 1781 decyzji dotyczących: przyznania dodatku mieszkaniowego (1037),
odmowy przyznania dodatku (52), wstrzymania wypłaty dodatku (80), dopłat do czynszu - mieszkanie
na Start: 6, dodatków energetycznych: 606, w tym: decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe (558)
oraz odmawiające przyznanie dodatku (48).
Urząd Stanu Cywilnego – 57 decyzji.
W 2020 r. wydano 57 decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska.
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – 235 decyzji.
W ubiegłym roku wydano 235 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił
zbrojnych RP oraz ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe.
Wydział Spraw Obywatelskich – 274 decyzje.
W ciągu 2020 roku wydano 274 decyzji dotyczących:


spraw meldunkowych (64),



odmowy udostępnienia danych (37),



zezwolenia na alkohol:







detal (46),
gastronomia (27),
jednorazowe (5),
wygaszenie zezwolenia (33),

transportu drogowego:




zezwolenia dla Komunikacji Miejskiej (4),
licencja na taxi (30),
wygaszenie licencji na taxi (28).

Wydział Finansów Publicznych – 19.877 decyzje.
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W ubiegłym roku wydano 19.877 decyzji dotyczących: ustalenia oraz zmiany wysokości zobowiązań
podatkowych (19600), określenia wysokości zobowiązań podatkowych (107), określenia zwrotu opłaty
skarbowej (30), udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (140).
Wydział Inwestycji – 2 decyzje.
W ciągu 2020 r. wydano dwie decyzje dotyczące: zwrotu dotacji do budżetu miasta oraz umorzenia
zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Informacja publiczna
W 2020 roku do Urzędu Miasta zgłoszono 60 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Średni czas
udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 6 dni. Wskaźnik odpowiedzi
terminowych w 2020 r. wyniósł 98,00 %.
Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego, wynikająca z konieczności
zebrania odpowiednich danych – 2,00% (poinformowano wnioskodawców o powodach opóźnienia oraz
o terminach, w jakim udostępnione zostaną informacje).
Wydział
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Finansów Publicznych
Wydział Infrastruktury Miasta
Wydział Inwestycji
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Organizacyjny
Wydział Spraw Obywatelskich
Inspektor Ochrony Danych
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych i
Osób Niepełnosprawnych

Liczba
22
2
3
5
5
3
5
7
7
1
*1 wniosek o udzielenie informacji publicznej został wycofany

Wydział Spraw Obywatelskich - wnioski o udzielenie informacji publicznej – 7 wniosków (jeden
wniosek został wycofany).
1) wniosek dotyczący liczby mieszkańców,
2) wniosek dotyczący liczby mieszkańców zam. przy wybranych ulicach,
3) wniosek dotyczący udostępnienia spisu wyborców dla Poczty Polskiej,
4) wniosek dotyczący liczby mieszkańców w określonych grupach wiekowych oraz liczby
wyborców,
5) wniosek dotyczący liczby mieszkańców, nazw ulic oraz określenia ilości osób
zameldowanych na pobyt stały przy wskazanych w we wniosku ulicach,
6) wniosek dotyczący liczby mieszkańców, struktury wiekowej oraz podziału liczby
mieszkańców wg. ulic,
Wydział Rozwoju Miasta – wnioski o udzielenie informacji publicznej – 22 wniosków.
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1) trzy wnioski dotyczące podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń,
2) ankieta - monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej,
3) wniosek dotyczący ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i farm
wiatrowych,
4) wniosek dotyczący przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenu u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Sikorskiego,
5) wniosek dotyczący monitorowania LPR dla Głogowa 2016-2020,
6) wniosek dotyczący udzielenia informacji w zakresie nabycia przez GMG od podmiotów
niepublicznych nieruchomości zajętych pod drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz planów GMG związanych
z nabywaniem od podmiotów niepublicznych nieruchomości zajętych pod drogi zaliczone do
kategorii dróg gminnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wraz
z przesłaniem listy uchwał od 17.04.2010r. do 30.04.2020r. na mocy których droga leżąca na
terenie Gminy Miejskiej Głogów uzyskała kategorię drogi publicznej,
7) wniosek dotyczący udzielenia informacji dotyczącej dzierżawców gminnej nieruchomości
gruntowej w granicach dz. 913 i 914 obr. 06 Hutnik przed ich zbyciem w trybie przetargu
nieograniczonego w roku 2020,
8) wniosek dotyczący udzielenia informacji w zakresie cmentarzy żydowskich, znanych miejsc
pochówku osób narodowości żydowskiej na terenie GMG oraz w zakresie wykazu
nieruchomości i ruchomości przekazanych gminom żydowskim a także wysokości kwot
pieniężnych wypłaconych organizacjom żydowskim,
9) wniosek dotyczący udzielenia informacji z wykresie gminnego zasobu nieruchomości
spełniającego wyszczególnione kryteria między innymi powierzchni, klasy gruntu, zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów umożliwiających
budowę elektrowni fotowoltaicznej,
10) wniosek dotyczący udzielenia informacji rzeczoznawcy majątkowemu w zakresie
rozstrzygniętych w październiku 2020 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
11) wniosek dotyczący udzielenia informacji w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy,
12) dwa wnioski dotyczące udzielenia informacji w sprawie wszystkich edycji budżetu
obywatelskiego,
13) wniosek dotyczący udostępnienia raportu o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
w wersji elektronicznej,
14) wniosek dotyczący wpływu rozwoju technologii InternetRzeczy na zarządzanie
infrastrukturą techniczną w przestrzeni publicznej,
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15) wniosek dotyczący elektromobilności (ankieta),
16) wniosek dotyczący wsparcia samorządu w działania na rzecz mieszkańców i dla
przedsiębiorców,
17) wniosek dotyczący liczby mieszkańców, którzy zgłosili się i zabrali głos podczas debaty nad
raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za rok 2018 i 2019,
18) wniosek dotyczący wsparcia samorządu w działania na rzecz mieszkańców i dla
przedsiębiorców w warunkach pandemii SARS-CoV-2.
Wydział Infrastruktury Miasta - wnioski o udzielenie informacji publicznej – 3 wnioski.
1) wniosek dotyczący utrzymania i konserwacji stacji rowerowych,
2) wniosek dotyczący funkcjonowania i nadzoru nad Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Głogowie,
3) wniosek dotyczący opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywania.
Wydział Finansów Publicznych - wnioski o udzielenie informacji publicznej – 2 wnioski.
1) wniosek dotyczący udostępnienia informacji na temat kredytów, pożyczek i lokal za lata
2019 – 2020,
2) wniosek dotyczący podatników podatku od nieruchomości zajętych na cele kolejowe, na
których znajduje się infrastruktura kolejowa oraz podatników, którym przysługuje
zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
Wydział Organizacyjny – wnioski o udzielenie informacji publicznej – 5 wniosków.
1) wniosek dotyczący ilości osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień
31.12.2019r., oraz informacji czy Urząd Miejski w Głogowie ma wprowadzony i utrzymywany
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001,
2) wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie: zasad funkcjonowania
organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych
spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
polityki władz - w tym o zamierzeniach, programach dotyczących realizacji zadań
publicznych; danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach
publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych
przez organy władzy publicznej; majątku publicznego,
3) wniosek dotyczący nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głogowie przyznanych za
rok 2019, ze wskazaniem listy osób pełniących funkcje publiczne z imienia i nazwiska wraz z
podaniem wysokości otrzymanej nagrody oraz wskazanie łącznej kwoty przyznanych nagród
dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Głogowie za rok 2019.
4) wniosek dotyczący systemów dla sygnalistów oraz sposobów zgłaszania nieprawidłowości
w urzędzie,
5) wniosek dotyczący zdalnej rekrutacji i adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w dobie
pandemii COVID-19.
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Wydział Inwestycji - wnioski o udzielenie informacji publicznej – 5 wniosków.
1) wniosek dotyczący udostępnienia informacji w sprawie realizacji zadania - uporządkowania
gospodarki wodno – ściekowej południowo-wschodniej części Głogowa (kanalizacja
sanitarna),
2) wniosek dotyczący zamówienia publicznego pn. „Opracowanie programu
zagospodarowania wód opadowych dla miasta Głogowa w ramach zadania „Opracowanie
programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi”,
3) wniosek dotyczący zamówienia publicznego pn. „Opracowanie programu
zagospodarowania wód opadowych dla miasta Głogowa w ramach zadania „Opracowanie
programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi”,
4) wniosek dotyczący zamówienia publicznego pn. „Opracowanie programu
zagospodarowania wód opadowych dla miasta Głogowa w ramach zadania „Opracowanie
programu zagospodarowania wód opadowych m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi”,
5) wniosek dotyczący realizacji zadania pn. Przebudowa PP7 wraz z dojazdem od
ul. Konopnickiej.
Wydział Spraw Społecznych - wnioski o udzielenie informacji publicznej – 5 wnioski.
1) wniosek dotyczący udostępnienia informacji o lokalach komunalnych będących własnością
GMG, ilości budynków, ilości lokali, ilość budynków, ilości budynków z ogrzewaniem na
paliwo stałe, ilości lokali z ogrzewaniem na piece na paliwa stałe niespełniające minimalne
wymogi klasy 3 oraz ilości budynków będących własnością gminy,
2) wniosek dotyczący udzielenia informacji o osobie - czy złożony został wniosek o przydział
lokalu,
3) wniosek dotyczący przekazania kserokopii umów o obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz
zakresu czynności Dyrektora ZGM,
4) wniosek dotyczący udostepnienia informacji w zakresie likwidacji szkody powstałej na
wskutek pożaru budynku położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15,
5) wniosek dotyczący udzielenia informacji w zakresie zarządzania budynkami i lokalami
mieszkalnymi a także użytkowymi stanowiącymi własność GMG.
Wydział Ochrony Środowiska - wnioski o udzielenie informacji publicznej – 3 wnioski.
1) wniosek dotyczący udostępnienia informacji w zakresie jakości powietrza,
2) wniosek dotyczący dofinansowania do fotowoltaiki,
3) wniosek dotyczący nielegalnego magazynu odpadów przy ul. Południowej.
Inspektor Ochrony danych – wnioski o udzielenie informacji publicznej – 7 wniosków.
1) wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ochrony danych,
2) wniosek dotyczący systemu bezpieczeństwa informacji,
cyberbezpieczeństwa w urzędzie (wypełnienie ankiety),
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tym

zapewnienia

3) wniosek dotyczący dostępności cyfrowej stron internetowych,
4) wniosek dotyczący dostępności cyfrowej nagrań z sesji rady gminy,
5) wniosek dotyczący dostępności cyfrowej stron internetowych,
6) wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przeprowadzenia audytu
z bezpieczeństwa informacji,
7) wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przeprowadzenia audytu
z bezpieczeństwa informacji.
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych – wnioski o udzielenie
informacji publicznej – 1 wniosek.
1) Wniosek dotyczący informacji o sytuacji osób w wieku senioralnym na terenie gminy
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Petycje
W 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Głogowie wpłynęły 3 petycje, które dotyczyły m.in.:
1. Bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności ruchowej w stopniu lekkim i umiarkowanym. Realizacja petycji przebiegała
następująco:



30.11.2020 r. – data wpływu petycji do Urzędu Miejskiego,
03.12.2020 r. – przekazanie treści petycji do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
ustosunkowania się do jej treści,
 10.12.2020 r. – udzielenie odpowiedzi przez Komunikację Miejską Sp. z o.o.,
 22.12.2020 r. – udzielenie odpowiedzi na petycję.
W ramach odpowiedzi poinformowano osobę składającą petycję, iż uwzględniając:
 odnowienie w ostatnich latach taboru autobusowego w Głogowie w pełni przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych,
 wdrożoną optymalizację rozkładów jazdy autobusów,
 sytuację finansową Spółki,
w najbliższym czasie nie planuje się rozszerzania katalogu podmiotów uprawnionych do
bezpłatnych przejazdów.
2. Przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Realizacja
petycji przebiegała następująco:
 23.03.2020 r. – data wpływu petycji do Urzędu Miejskiego,
 31.03.2020 r. – udzielenie odpowiedzi na petycję.
W ramach odpowiedzi poinformowano osobę składającą petycję, iż z uwagi na brak zagrożenia
w przedmiotowym zakresie uchwała nie zostanie podjęta.
3. Przekazania do wszystkich szkół podstawowych informacji dotyczących programu edukacyjnego
,,Przygotujmy lepszy świat”, adresowanego do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Realizacja
petycji przebiegała następująco:



07.08.2020 r. data wpływu petycji do Urzędu Miejskiego,
17.08.2020 r. przekazanie treści petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do
dyrektorów szkół podstawowych,
 28.09.2020 r. – udzielenie odpowiedzi na petycję.
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Skargi
Skargi rozpatrzone przez Radę Miejską w Głogowie w 2020 r.:


Skarga na uchwałę Nr XVIII/158/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego
Miasta w Głogowie (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 7 stycznia 2020, poz. 99). Została
podjęta uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Załącznikiem do
uchwały była odpowiedź na skargę.

W 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogowie wpłynęło 9 skarg, których zestawienie obrazuje poniższa
tabela:
ZESTAWIENIE SPOSOBU ROZPATRZENIA SKARG w 2020 r.
Urząd Miejski w Głogowie
Sposób załatwienia
Lp. przedmiot skargi

przekazano wg załatwiono pozytywny
właściwości / we własnym (skarga
powiadomiono
zakresie
zasadna)
o właściwości
innych organów

negatywny
(skarga bezzasadna)

Terminowość załatwiania skarg
pozost. bez
załatwione
załatwione
rozpoznania/ z przekroczeniem z przekroczeniem
inne
terminu
terminu
określonego
określonego
w art. 231 § 1
w art. 237 § 1
k.p.a. (dot.
k.p.a. (dot.
przekazanych wg
rozpatrzonych
właściwości)
we własnym
zakresie)
-

1

Skarga na
pracownika BOM
dotycząca
sposobu
przekazywania
informacji

-

TAK

-

Skarga uznana za
bezzasadną – w toku
postępowania
wyjaśniającego zarzuty
skarżącego nie znalazły
potwierdzenia

2

Skarga dotycząca
przekazywania
korespondencji
oraz
przetwarzania
danych
osobowych

-

TAK

-

-

-

-

3

Skarga dotycząca
sposobu
doręczenia
korespondencji
przez gońca.

-

TAK

Skarga uznana za
bezzasadną – w toku
postępowania
wyjaśniającego
ustalono, że urzędnik
zna i prawidłowo
stosuje przepisy z
zakresu wydawania
przesyłek urzędowych
Skarga uznana za
bezzasadną - w
zakresie naruszenia
ochrony danych
osobowych

-

-

-

Skarga dotycząca
zachowania
terminów
załatwiania
sprawy

-

Skarga uznana za
bezzasadną – w toku
postępowania
wyjaśniającego zarzuty
skarżącego nie znalazły
potwierdzenia

-

-

-

4
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-

TAK

-

5

Skarga dotycząca
niewykonania
wizji lokalnej

-

TAK

-

Skarga uznana za
bezzasadną ewentualna wizja
lokalna miała dotyczyć
terenu prywatnego a
nie gminnego.

-

-

-

6

Skarga dotycząca
nieumieszczenia
informacji dot.
czasu pracy
Urzędu na BIP

-

TAK

Skarga
uznana za
zasadną niedopatrz
enie
skorygowa
no.

-

-

-

-

7

Skarga dotycząca
dyrektora
jednostki
organizacyjnej

-

TAK

-

Skarga uznana za
bezzasadną – w toku
postępowania
wyjaśniającego zarzuty
skarżącego nie znalazły
potwierdzenia.

-

-

-

8

Skarga dotycząca
sposobu
załatwienia
sprawy przez
pracowników
WOŚ

-

TAK

-

Skarga uznana za
bezzasadną – w toku
postępowania
wyjaśniającego zarzuty
skarżącego nie znalazły
potwierdzenia

-

-

-

9

Skarga dotycząca
sposobu
rozpatrzenia
wniosku o
zawarcie najmu
lokalu
mieszkaniowego

-

TAK

-

Skarga uznana za
bezzasadną – w toku
postępowania
wyjaśniającego zarzuty
skarżącego nie znalazły
potwierdzenia

-

-

-

W 2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 5 skarg dotyczących:
1) nieprawidłowości przy wypłacie świadczenia wychowawczego 500+, – przekazano informację
skarżącemu o toku sprawy, która jest rozpatrywana przez DUW we Wrocławiu,
2) czynności pracownika socjalnego i jego zmiany – skarga wycofana przez skarżącego,
3) niewłaściwej opieki przez opiekunkę firmy Gwarant. Nie dopatrzono się zasadności zarzutów.
Zgłoszono przełożonemu sprawującemu nadzór na wykonywaną przez opiekunki pracą
konieczność pouczenia pracownika o sposobie prawidłowej komunikacji podczas obowiązków
służbowych,
4) odmowy przyznania pomocy - skarga została uznana za bezzasadną – przekazano informację
skarżącemu,
5) niedopełnienia obowiązków przez pracownika socjalnego w trakcie pandemii covid 19 – skarga
została uznana za bezzasadną – przekazano informację skarżącemu.
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Audyty i kontrole
W 2020 r. zaplanowano i zrealizowano 9 audytów. Sprawozdanie z wykonania planu audytu w Gminie
Miejskiej Głogów przedstawia tabela poniżej.
Lp.

1.

Zadanie audytowe
zaplanowane do
realizacji w roku 2020

Uwagi

Zadania
audytowe
zrealizowane
w roku 2020

Zadania zapewniające
Polityka bezpieczeństwa
Zgodnie z
informacji w Urzędzie
Planem
Miejskim w Głogowie
Audytu

Brak

Czynność
sprawdzające
zaplanowane do
realizacji w roku
2020

Czynność
sprawdzające
zrealizowane
w roku 2020

Czynności Sprawdzające
Zamówienia
Zgodnie z
publiczne w MA-H Planem
w Głogowie
Audytu

Uwagi

Brak

2.

Wybrane obszary
funkcjonowania Żłobka
nr 1 w Głogowie

Zgodnie z
Planem
Audytu

Brak

3.

Wdrożenie i
funkcjonowanie polityki
bezpieczeństwa
informacji w
Głogowskich Obiektach
Usługowych w Głogowie

Nie
zrealizowano

Na podstawie uzgodnień z
Prezydentem Miasta Głogowa
w dniu 5 maja 2020 r
dokonano zmiany Planu
Audytu i w miejsce
przedmiotowego zadania
wprowadzono zadanie
audytowe pn.:
„Funkcjonowanie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w
Głogowie”

Brak

4.

Wdrożenie i
funkcjonowanie polityki
bezpieczeństwa
informacji w Zakładzie
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

Nie
zrealizowano

Na podstawie uzgodnień z
Prezydentem Miasta Głogowa
w dniu 7 września 2020 r
dokonano zmiany Planu
Audytu i w miejsce
przedmiotowego zadania
wprowadzono zadanie
audytowe pn.: „Konserwacja
sygnalizacji świetlnej oraz
oświetlenia drogowego i
parkowego”

Brak

5.

Wdrożenie i
funkcjonowanie polityki
bezpieczeństwa
informacji w Szkole
Podstawowej nr 12 w
Głogowie

Nie
zrealizowano

Na podstawie uzgodnień z
Prezydentem Miasta Głogowa
w dniu 7 września 2020 r
dokonano zmiany Planu
Audytu i w miejsce
przedmiotowego zadania
wprowadzono zadanie
audytowe pn.: „Konserwacja

Brak
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Funkcjonowanie
Miejskiego
Schroniska dla
Zwierząt w
Głogowie

Zgodnie z
Planem
Audytu

Brak

sygnalizacji świetlnej oraz
oświetlenia drogowego i
parkowego”
6

7

8

9

Funkcjonowanie Zakładu
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie
Konserwacja sygnalizacji
świetlnej oraz
oświetlenia drogowego i
parkowego”
Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Miejskim w
Głogowie
Funkcjonowanie MOK w
Głogowie

Zgodnie z
Planem
Audytu

Wprowadzono do Planu
Audytu dla Gminy Miejskiej
Głogów w dniu 5.05.2020 r.

Zgodnie z
Planem
Audytu

Wprowadzono do Planu
Audytu dla Gminy Miejskiej
Głogów w dniu 7.09.2020 r.

Zgodnie z
Planem
Audytu
Zgodnie z
Planem
Audytu

Czynności doradcze
Brak

Brak

Realizacja zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych
monitorowana była na bieżąco.
Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w 2020 roku w Urzędzie Miejskim.
L.p.

Podmiot kontrolujący oraz zakres przeprowadzonych kontroli

1

Podmiot kontrolujący - Urząd Marszałkowski. Kontrola ex-post
prawidłowości udzielania zamówień w ramach projektu
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej
Głogów”.

Brak

2

Podmiot kontrolujący – Izba Administracji Skarbowej we
Wrocławiu. Kontrola projektu pn.: „Budowa przestrzeni
miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie”.

Brak

3

Podmiot kontrolujący – Najwyższa Izba Kontroli. Zakres kontroli Prezydent Miasta Głogowa prawidłowo
wykonywał zadania na rzecz zmniejszenia
– Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych.
dostępności alkoholu na terenie miasta.
Zalecenia dotyczące sposobu uzasadniania
projektów uchwał oraz podejmowania
czynności kontrolnych związanych ze
sprzedażą napojów alkoholowych zostały
wykonane.

Zalecenia pokontrolne oraz informacja
o realizacji tych zaleceń

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy
oraz spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Głogów.
Lp.

Nazwa jednostki
organizacyjnej/spółki
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Podmiot kontrolujący oraz
zakres przeprowadzonych
kontroli

Zalecenia pokontrolne oraz informacja
o realizacji tych zaleceń

1

2

3

4

Głogowskie
Usługowe

Obiekty Urząd Miejski w Głogowie Biuro Dostosowanie Regulaminu Zakładowego
Kontroli wewnętrznej
Funduszu Świadczeń Socjalnych do przepisów
dot. ochrony danych osobowych.
Zalecenie wykonano.
Muzeum Archeologiczno- Powiatowa Stacja SanitarnoBrak
Historyczne
Epidemiologiczna – ocena
w Głogowie
realizacji wymogów dotyczących
stosowania prekursorów
narkotyków.
Miejskie
Centrum Powiatowa Stacja SanitarnoBrak
Wspierania Rodziny w Epidemiologiczna. Zakres
Głogowie
kontroli - ocena stanu sanitarno
- technicznego i porządkowego
pomieszczeń, prowadzenia
dezynfekcji sanitariatów oraz
postępowania z odpadami w
izbie wytrzeźwień oraz
noclegowni.
Komunikacja Miejska Sp. z Powiatowa Stacja SanitarnoBrak
o.o. w Głogowie
Epidemiologiczna w Głogowie –
Ocena czystości bieżącej i stanu
technicznego w części
pasażerskiej autobusów.
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Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Głogowie –
Ocena stanu pomieszczeń
warsztatowych, zaplecza
sanitarnego, sposobu
postępowania z odpadami.

Brak

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego –
Departament Funduszy
Europejskich
Instytucja Zarządzająca RPO WD
2014 – 2020.
Zakres kontroli:
Kontrola ex-post prawidłowości
udzielania zamówień
publicznych.

Brak

Starostwo Powiatowe w
Głogowie.
Kontrola firmy transportowej w
zakresie zgodności
wykonywania transportu
drogowego z przepisami
ustawy i warunkami udzielonej
licencji.

Brak

5

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Głogowie sp. z o.o.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głogowie
- w zakresie poboru próbek
wody do badań laboratoryjnych.

Brak

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu, Oddział w
Głogowie. Kontrola w zakresie:
1. kontrola występowania
agrofagów kwarantannowych
dla Unii, agrofagów tymczasowo
kwalifikujących się jako agrofagi
kwarantannowe dla Unii,
agrofagów
niekwarantannowych
dotyczących niewystępujących
na terytorium Rzeczypospolitej
Polski i innych agrofagów. 2.
pobranie prób i przedmiotów
do ekspertyzy laboratoryjnej.

Brak

Państwowy Powiatowy
Brak
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Oceny stanu sanitarnotechnicznego i porządkowego
pomieszczeń oraz urządzeń
uzdatniających w stacji
uzdatniania wody w Serbach oceny jakości wody do spożycia
z pobraniem próbki wody do
badań laboratoryjnych.

6

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Głogowie.
Oceny stanu sanitarnotechnicznego i porządkowego
pomieszczeń oraz urządzeń
uzdatniających. Ocena jakości
wody do spożycia z pobraniem
próbki do badań
laboratoryjnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Urząd Miejski w Głogowie –
Społecznej w Głogowie.
Komisja Rewizyjna. Kontrola
gospodarowania środkami
przydzielonymi z budżetu Gminy
Miejskiej Głogów dla MOPS w
Głogowie z przeznaczeniem na
zasiłki celowe i inne formy
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Brak

Komisja Rewizyjna przedłożyła Prezydentowi
obszerne wyjaśnienia. Na podstawie tych
wyjaśnień Prezydent podjął decyzję o braku
konieczności przeprowadzania audytu w
zakresie przeprowadzonej kontroli, gdyż
wątpliwości zostały szczegółowo wyjaśnione.
Informacje pisemną o podjętej decyzji

7

Chrobry Głogów S.A.

pomocy dla mieszkańców
miasta w latach 2018-2019.

przekazano do Przewodniczącego Rady
Miejskiej.

NSI w Głogowie. Audyt w
zakresie bezpieczeństwa
systemu informatycznego w
MOPS.

Zalecenia:
- wdrożenie mechanizmów minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (do realizacji, planowane
rozpoczęcie prac w bieżącym roku),
- ograniczenie dostępu do internetu z
poziomu serwera (wykonano),
- wprowadzić kontrolę urządzeń
podłączonych do portów USB oraz pamięci
zewnętrznych (zostanie zrealizowane po
uzyskaniu środków na ten cel – ok. 10.000 zł),
-dokonać likwidacji i utylizacji starych
nośników danych (w trakcie realizacji),
-zaktualizować zdeponowane w kopercie
wykazy haseł do kluczowych urządzeń i
systemów IT (wykonano),
-zutylizować, usunąć z serwerowni stary
sprzęt komputerowy (w trakcie realizacji)
- wprowadzić okresowe testowanie plików
archiwalnych (wykonano).
Brak

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Ocena stanu sanitarnotechnicznego i porządkowego
obiektów sposobu prowadzenia
procesów dezynfekcji oraz
postępowania z odpadami stadion sportowy.

Państwowy Powiatowy
Brak
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Ocena stanu sanitarnotechnicznego i porządkowego
oraz postępowania z odpadami
hala widowiskowo-sportowa.
Wojewoda Dolnośląski – sposób
utrwalania przebiegu imprez
masowych.

Brak

Państwowy Powiatowy
Brak
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Ocena stanu sanitarnotechnicznego i porządkowego
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8

9

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Głogowie

pływalnia krytej oraz zespołu
basenów odkrytych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Głogowie. Kontrola Zakładu
Oczyszczania Miasta –
prowadzenie działalności w
zakresie pośrednictwa bez
magazynowania w obrocie
ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego
kategorii 3.
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska. Kontrola nowej
kwatery składowiska w związku
z wnioskiem o wydanie
pozwolenia zintegrowanego.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna Głogów –
ocena czystości i stanu
technicznego piaskownic dla
dzieci pod zarządem ADM
„Śródmieście”

Brak

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna Głogów –
ocena warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników w związku z
wystąpieniem epidemii
wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-COV 2.

Brak

Powiatowa Inspekcja Pracy
oddz. Legnica- kontrola
przestrzegania przez
pracodawcę wybranych
zagadnień prawa pracy , w tym
przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości pokontrolne
(m.in. w zakresie Regulaminu pracy,
Regulaminu wynagradzania, w zakresie
imiennych kart ewidencyjnych czasu pracy i
przydziału odzieży; udostępnienia tekstu
przepisów, dotyczących równego
traktowania, w zakresie szkoleń okresowych)
zostały zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.
Natomiast nakaz w zakresie montażu rolet
okiennych oraz wyeliminowanie zawilgocenia
w pomieszczeniach biurowych, którego
termin wykonania PIP wyznaczyła do
31.03.2021 r. również został zrealizowany.
Zalecenia pokontrolne (m.in. zapisy
Regulaminu wynajmowania lokali
użytkowych, rejestru umów) zostały
zrealizowane.

Urząd Miejski w GłogowieAudyt dot. „Funkcjonowania
Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Głogowie”.
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Brak

Brak

10

Miejski Ośrodek Kultury w Biela-Biuro Obsługi Inwestycji.
Głogowie
Kontrola stanu technicznego
budynku MOK i MAYDAY.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Głogowie.
Kontrola czystości w budynku
MOK.

11

12

13

Zalecenia: naprawy bieżącej budynków,
(dachy, toalety, oświetlenie), naprawy w
terminie zaplanowanym. Remont toalety
będzie przeprowadzony w 2021.
Brak

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Głogowie –
realizacja zaleceń audytu
wewnętrznego z 2018 r.

Brak

Biuro Audytu Urzędu Miejskiego
w Głogowie. Czynności
doradcze w obszarze
„Funkcjonowanie MOK”.

Wdrożenie nowych regulaminów MOK:
organizacyjny, pracy, wynagradzania.

AT Audyt, A. Obolewicz, T.
Dąbrówny. Polityka
bezpieczeństwa informacji –
zarządzanie aktywami
informatycznymi.
Szkoła Podstawowa nr 13
Powiatowa Stacja Sanitarnoim. Orląt Lwowskich
Epidemiologiczna w Głogowie.
w Głogowie
Przeprowadzono kontrolę
tematyczną kuchni w oddziale
przedszkolnym
Przedszkole Publiczne nr 2
Powiatowa Stacja Sanitarnow Głogowie
Epidemiologiczna w Głogowie kontrola HACCP.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Biuro Kontroli Wewnętrznej
Głogowie
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Wdrożyć politykę zarządzania aktywami
informatycznymi.
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Brak

Brak

W wyniku przeprowadzonej kontroli
stwierdzono powstałe uchybienia i
nieprawidłowości:
Dokumentowanie dowodów związanych z
wypłatą nagród (kadry
i płace) – decyzje w sprawie nagród,
o czym mowa w pkt. 2.4 (str.9 protokół
kontroli.
Stosowanie w umowach o pracę
pracowników Szkoły obowiązujące przepisy
prawne, o czym mowa w pkt. 2.4 (str.19
protokołu kontroli.
Dokonywanie zmian w preliminarzu
dochodów i wydatków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych do
obowiązujących przepisów prawa,
o czym mowa w pkt. 2.6 (str.28) protokołu
kontroli.

14

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Państwowy Powiatowy
Polskich Odkrywców
Inspektor Sanitarny w
w Głogowie
Głogowie:
- ocena stanu przygotowania
szkoły do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego i wdrożenia
wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dla szkół
oraz przestrzegania nakazów i
zakazów przeciwepidemicznych
w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID 19

Zalecenia w punktach 1 -3 zostały wykonane.
Brak

Państwowy Powiatowy
Brak
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Kontrola sprawdzająca – czy
wykonano obowiązki z decyzji
nr380/19 z dnia 09-07-2019r tj.:
-wymienić uszkodzone drzwi do
obieralni
-wymienić zlewozmywaki w
kuchni i w zmywalni.

15

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Głogowie:
-kontrola sanitarna na wniosek
szkoły o dokonanie zmian w
rejestrze zakładów
podlegających urzędowej
kontroli PIS w związku z
rozszerzeniem działalności
zakładu o produkcję śniadań,
deserów i posiłków obiadowych
dla ok. 75 dzieci z przedszkola
Publicznego nr7.
Przedszkole Publiczne nr 17 Państwowy Powiatowy
w Głogowie.
Inspektor Sanitarny – kontrola
żywności oraz materiałów i
wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny- ocena
stanu technicznego obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego/
czerwiec 2020r.
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Brak

Wydana decyzja dotyczy remontu zaplecza
socjalnego pracowników kuchni. Nowy termin
wykonania zaleceń został przedłużony do
dnia 31.08.2021r.

Brak

Biuro Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta- realizacja
zaleceń pokontrolnych za okres
01.01.2015r- 31.03.2016r.,
kontrola wynikająca z art. 68 i
69 ustawy z dnia 27.08.2009r. o
finansach publicznych za okres
01.01.2019r. – 31.03.2020r.

16

17

18

Przedszkole Publiczne nr 21 Państwowy Powiatowy
w Głogowie
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Zakres kontroli: ocena stanu
sanitarnego przedszkola oraz
wdrożenia i przestrzegania
wytycznych
przeciwepidemicznych GIS w
zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się COVID-19
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Zakres kontroli: kontrola
kompleksowa stołówki i kuchni
w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 37
z wykorzystaniem arkusza oceny
zakładu
Szkoła Podstawowa nr 8 z Państwowy Powiatowy
Oddziałami Integracyjnymi Inspektor Sanitarny w Głogowie.
w Głogowie
Kontrola żywności oraz
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.

W dniu 17.09.2020r.zostało złożone pismo nr
BKW.1711.4.5.2020 do prezydenta miasta
Głogowa, w którym dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 17 w Głogowie informuje, że
w trybie natychmiastowym podejmie
niezbędne działania mające na celu
wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości
i uchybień, które zostały wykazane w wyniku
przeprowadzonej kontroli i wskazane w
punktach: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 protokołu
kontroli.
Brak

Brak

Bez uwag ( żywność) ,
Zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń
zakładu-nieprawidłowość ta została w okresie
wcześniejszym objęta postępowaniem
administracyjnym, tj. w dniu 17.01.19 r.
wydano decyzje nr 26/19 z terminem
wykonania:
31.12.2020 ( wykonano),
31.12.2021 ( oczekuje na środki finansowe w
celu realizacji zadania),
31.12.2022 r. ( oczekuje na środki finansowe
w celu realizacji zadania),
31.08.2023 r. ( oczekuje na środki finansowe
w celu realizacji zadania),
Przedszkole Publiczne nr 5 Państwowy Powiatowy
Nie wydano doraźnych zaleceń, uwag i
w Głogowie
Inspektor Sanitarny w Głogowie. wniosków . Stwierdzone nieprawidłowości
Ocena stanu sanitarnego
podczas kontroli z podaniem przepisów
przedszkola oraz wdrożenia i
prawnych, które naruszono, zostały
przestrzegania wytycznych
przekazane do gminy Miejskiej Głogów w
przeciwepidemicznych GIS w
postaci Zawiadomienia o wszczęciu
postępowania.
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19

Szkoła Podstawowa nr 12 z
Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie

20

Przedszkole Publiczne Nr 6
w Głogowie.

21

Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Tadeusza Kościuszki w
Głogowie

22

23

24

zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się COVID-19
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Kontrola dotycząca
przygotowania szkoły do
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego oraz przestrzegania
nakazów i zakazów w związku z
COVID-19
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głogowie – wykonanie
zaleceń pokontrolnych Decyzji
Nr 672/19.
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa – kontrola
prowadzonej dokumentacji

Brak

Stwierdzono wykonanie zaleceń dotyczących
aktualizacji HACCP oraz dokumentacji
GHM/GMP.

Brak

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna – przegląd
placówki przed rozpoczęciem
roku szkolnego oraz
przestrzeganie rozporządzenia o
nakazach i zakazach w związku z
COVID 19
Przedszkole Publiczne Nr 9 Biuro Kontroli Wewnętrznejw Głogowie
Urząd Miejski w Głogowie
( za okres 01.01.2019r.30.03.2020r.)

Brak

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głogowie ( za okres
11.2019r.-12.2020r.)
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kontrola Kuratorium Oświaty
Noblistów
Polskich
w we Wrocławiu w związku ze
Głogowie.
skargą rodzica.
Przedszkole Publiczne nr 20 Państwowy Powiatowy
z Oddziałami
Inspektor Sanitarny w
Integracyjnymi w Głogowie Głogowie- kontrola
kompleksowa w zakresie oceny
funkcjonowania zakładu
żywienia zbiorowego
zamkniętego z obowiązującym
prawem żywnościowym z

Decyzja Sanepidu : usunięcie zacieku na
suficie w pomieszczeniu zmywalni naczyń na
piętrze.
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Kontrola finansowa wynikająca z art.68 i 69
ustawy o f.p.
- podjęcie działań zmierzających do
doprowadzenia do ujęcia w księgach
rachunkowych gruntu otrzymanego w trwały
zarząd zgodnie z Decyzją PM Głogowa z dnia
12.04.2010r.

Zalecenia pokontrolne wykonano.

W pomieszczeniu zmywalni naczyń
zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku
przedszkola stwierdzono ubytek w suficie
i ścianie – Gmina Miejska Głogów (jako
inwestor) została zobligowana ustalonym
terminem do usunięcia nieprawidłowości
(zaleceń)

25

wykorzystaniem arkusza oceny
stanu sanitarnego zakładu.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Państwowy Powiatowy
Brak
Głogowie
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Zakres kontroli: ocena stanu
przygotowania szkoły do
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego i wdrożenia
wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dla szkół
oraz przestrzegania nakazów i
zakazów przeciwepidemicznych
w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się COVID-19
Państwowy Powiatowy
Brak
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Zakres kontroli: ocena stanu
sanitarnego placówki oraz na
polecenie GIS dokonanie oceny
spełnienia wymagań w zakresie
powierzchni przypadającej na
ucznia w sali dydaktycznej oraz
spełnienia standardów
dostępności uczniów do
urządzeń sanitarnohigienicznych.

26

Budynek przy ul. Sikorskiego 11
(protokół kontroli sprawdzającej
Nr 402/BŻ/20) w celu
sprawdzenia, czy zapewniono
higieniczne warunki w
pomieszczeniu wydawalni
posiłków (wymieniono
powierzchnię podłogi,
nieprawidłowości usunięto).
Przedszkole Publiczne Nr 1 Państwowy Powiatowy
Brak
w Głogowie
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Kontrola dotycząca stosowania
wytycznych GIS związane z
COVID – 19 .
Państwowy Powiatowy
Brak
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Kontrola w zakresie
bezpieczeństwa żywności,
przestrzegania rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia
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27

28

określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku w
wystąpieniem stanu epidemii
oraz przestrzegania wytycznych
GIS.
Przedszkole Publiczne Nr 10 Państwowy Powiatowy
Sto Pociech w Głogowie.
Inspektor Sanitarny w Głogowie.
Kontrola tematyczna dotycząca
bezpieczeństwa żywności i
przestrzegania zasad higieny
oraz Rozporządzenia R. M. z
dnia 02.05.2020 w sprawie
ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
Przedszkole Publiczne Nr 19 Kuratorium Oświaty Delegatura
w Głogowie „Bajka”
w Legnicy.
Tematyka kontroli: Zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i
opieki.

Odmalowanie sufitu oraz pęknięć ścian w
zmywalni i w magazynie spożywczym
Uzupełnić ubytki płytek na ścianach w kuchni
Termin realizacji – po prolongacie 31.12.2021

Zintensyfikować nadzór nad nauczycielami
w zakresie dokumentowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom posiadającym opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznej w celu wzrostu
bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć
organizowanych w przedszkolu

Polityka kadrowa
W celu realizacji spraw publicznych o znaczeniu lokalnym oraz służących zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców, Gmina Miejska Głogów prowadzi efektywną politykę kadrową, która gwarantuje
prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków. Poniżej w tabeli przedstawione zostały
najważniejsze dane odnośnie stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy za 2020 r.
Lp Nazwa jednostki
organizacyjnej

Stan
faktyczny
zatrudnienia

Ilość stanowisk
kierowniczych
i kadry
zarządzającej

Średnia płaca
miesięczna
bez kadry kier.
i zarządz.

Średnia płaca
miesięczna
kadry
kierowniczej

1. Urząd Miejski.

235,50
et./238 os. (z
rob.publ.)
203,5
et./206 os.
(bez
rob.publ.)
63 et./os

47 et./47 os.
(w tym kadra
zarządzająca 5
et./5 os.)

3.872,50
(z rob.publ.)
4.127,73
(bez robót
publ.)

6336,13

10.641,83

12,25 et./12
os. (z rob.
publ.)
-4,75 et./-5
os. (bez
robót publ.)

10 et./10 os.
(w tym kadra
zarządzająca 3
et./3 os.)

3.929,62

6.050,50

8.494,87

-1 et/os.

2. Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej.

62 | S t r o n a

Średnia Wzrost/spadek
płaca
zatrudnienia
miesięczna w stosunku do
kadry
roku poprzed.
zarządz.

3. Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej.
4. Miejski Ośrodek
Rehabilitacji i
Usług
Specjalistycznych.
5. Samorządowy
Zakład Budżetowy
Głogowskie
Obiekty
Usługowe.
6. Miejskie Centrum
Wspierania
Rodziny.

106,25
et./110 os.

24 et./25 os.

41 et./os.

35 et/38 os

7. Miejski Żłobek
Integracyjny
,,Dom Nad
Strumykiem".
8. Żłobek Miejski
Nr 1

31,5 et./32
os.

9. Żłobek Miejski
Nr 2

12 et./14 os.

10,875
et./14 os.

8 et./8 os.
(w tym kadra
zarządzająca 3
et./3 os.)
2 et./2 os.
( w tym kadra
zarządzająca 2
et./2 os.)
6 et./6 os.
(w tym kadra
zarządzająca 3
et./3 os.)

4.200,57

6.332,42

8.942,81

-1,25 et./-2
os.

3.435,00

0

5300,00

-1 et./ 0 os.

3.129,48

4.549,00

7.843,00

-3 et./-3 os.

5 et./5 os.
(w tym kadra
zarządzająca 2
et./2 os.)
4 et./4 os.
(w tym kadra
zarządzająca 2
et./2 os.)
0,375 et./3 os
(w tym kadra
zarządzająca
0,25et./2 os.)
1 et./3 os.
(w tym kadra
zarządzająca 0,66
et./2 os. )

3.546,72

5.595,22

8.525,54

0 et./0 os.

3.370,35

4.141,83

6.999,22

-0,5 et./-1 os

2.680,37

759,07

929,21

0 et./ 0 os.

3.165,42

1.703,34

2.325,33

-0,5 et./-1
os.

Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w instytucjach kultury Gminy Miejskiej Głogów.
Lp Nazwa jednostki
Stan
Ilość stanowisk
Średnia płaca Średnia płaca
Średnia Wzrost/spadek
organizacyjnej
faktyczny
kierowniczych i
miesięczna bez
miesięczna
płaca
zatrudnienia
zatrudnienia
kadry
kadry kier.
kadry
miesięczna w stosunku do
zarządzającej
i zarządz.
kierowniczej
kadry
roku poprzed.
zarządz.
1. Miejski Ośrodek
Kultury

34 et./os.

2. Miejska
Biblioteka
Publiczna

23,75 et./25
os.

3. Muzeum
ArcheologicznoHistoryczne w
Głogowie

39,75 et./40
os.
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6 et./6 os.
(w tym kadra
zarządzająca 2
et./2 os.)
8,75 et./9 os.
(w tym kadra
zarządzająca 2
et./2 os.)
11 et./11 os.
(w tym kadra
zarządzająca 3
et./3 os.)

3.631,68

6.247,99

8.611,87

1 et./ 1 os.

3.256,01

5.215,51

8.740,87

0,5 et./0 os.

3,981,17

4,921,38

9.923,95

-1,75 et./-2
os.

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w Spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Głogów.
Nazwa jednostki
Stan
Ilość stanowisk
Średnia płaca Średnia płaca
Średnia Wzrost/spadek
organizacyjnej
faktyczny
kierowniczych i
miesięczna
miesięczna
płaca
zatrudnienia
zatrudnienia
kadry
bez kadry kier.
kadry
miesięczna w stosunku do
zarządzającej
i zarządz.
kierowniczej
kadry
roku poprzed.
zarządz.
GPK -Suez
195 et./195
11 et./11 os. +
3.390,98
6.395,20
17.071,40 15 et./ 14 os.
Głogów
os.
Prezes Zarządu +
Sp. z o.o.
Wiceprezes
Zarządu
Komunikacja
113 et./os.
4 et./os. + Prezes
3.806,00
6.887,00
15000,00
-2 et./os.
Miejska Sp. z o.
Zarządu +
o.
Wiceprezes
Zarządu
PWIK w
138,5
20 et./20 os. (w
4.779,41
8.036,43
18.066,37
-2 et /-2 os
Głogowie
et./139 os.
tym 1 et./1 os.
Sp. z o. o.
kadra
zarządzająca) +
Prezes Zarządu +
2 Członków
Zarządu + główna
księgowa
TBS Sp. z o. o.
23,25 et./ 25 2 et./2 os. (w tym
3.433,03
9.882,33
13.650,38
0,5 et./1 os.
os. + Prezes
1 et./1 os. kadra
Zarządu zarządzająca) +
kontrakt
Prezes Zarządu
Chrobry Głogów
62,5et./64
5 et./5 os. +
3.883,65
9.888,57
18.000,00
-2 et./-2 os.
S.A.
os.
Prezes Zarządu
Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w placówkach dydaktycznych.
Szkoły podstawowe

Średnie wynagrodzenie
miesięczne brutto wypłacone
pracownikom zatrudnionym
w szkołach podstawowych

Średnia miesięczna liczba zatrudnionych
pracowników za okres 01.01-31.12.2020
( w etatach)

Pracownicy pedagogiczni

4.638,44

616,47

Nauczyciel dyplomowany

6.215,13

399,20

Nauczyciel mianowany

4.923,10

104,14

Nauczyciel kontraktowy

3.951,67

89,97

Nauczyciel stażysta

3.463,84

23,16

Pracownicy administracji

4.198,05

53,49

Pracownicy obsługi

3.194,14

204,90
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Przedszkola publiczne

Średnie wynagrodzenie
miesięczne brutto wypłacone
pracownikom zatrudnionym
w przedszkolach publicznych

Średnia miesięczna liczba zatrudnionych
pracowników za okres 01.01-31.12.2020
( w etatach)

4.402,83

182,67

Nauczyciel dyplomowany

5.661,37

88,00

Nauczyciel mianowany

4.733,09

38,73

Nauczyciel kontraktowy

3.872,67

43,79

Nauczyciel stażysta

3.344,18

12,15

Pracownicy administracji

4.202,80

31,62

Pracownicy obsługi

2.996,89

176,36

Pracownicy pedagogiczni

Finanse
Polityka finansowa była wyznaczona przez kierunki rozwoju zawarte w założeniach strategii miasta.
Najistotniejszym aspektem było zapewnienie finansowania inwestycji wieloletnich i jednorocznych,
a także projekty, które były wspófinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Efektywniejsze niż pierwotnie
planowano wykonanie budżetu, znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźników finansowych Gminy.
W 2020 r do budżetu Gminy Miejskiej Głogów wpłynęły dochody w wysokości 388.610.529,27 zł
natomiast na wydatki przeznaczono kwotę 373.353.345,05 zł. Zrealizowany budżet na dzień
31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 15.257.184,22 zł. W 2020 roku dokonano spłaty
wymagalnych rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 17.104.300,00 zł. Stan zadłużenia Gminy Miejskiej
Głogów na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł
177.357.700,00 zł.
Pełna informacja zawarta jest w sprawozdaniu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 r.
Wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2020 r. i 31.12.2019 r.
Treść
Dochody ogółem

Plan
na 31.12.2020

Wykonanie
na 31.12.2020

Wykonanie
na 31.12.2019

378 350 472,57 zł

388 610 529,27 zł

371 188 855,67 zł

349 140 921,01 zł

353 278 897,72 zł

335 470 584,52 zł

w tym:
bieżące, w tym:
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dochody własne (w tym udział we wpływach
z podatku dochodowego)

206 226 414,00 zł

211 639 824,32 zł

210 213 311,08 zł

dotacje na zadania zlecone

89 136 236,55 zł

88 196 893,63 zł

70 994 733,28 zł

pozostałe dotacje

6 486 000,04 zł

6 213 041,63 zł

6 324 334,70 zł

subwencje

46 775 088,00 zł

46 775 088,00 zł

46 111 973,00 zł

517 182,42 zł

454 050,14 zł

1 826 232,46 zł

majątkowe, w tym:

29 209 551,56 zł

35 331 631,55 zł

35 718 271,15 zł

dotacje i środki otrzymane na inwestycje

21 148 673,00 zł

26 681 434,14 zł

26 971 750,90 zł

dochody ze sprzedaży majątku

6 100 000,00 zł

6 681 078,04 zł

5 895 639,17 zł

3 000,00 zł

3 000,60 zł

330,00 zł

1 121 120,63 zł

1 129 359,83 zł

1 114 378,13 zł

836 757,93 zł

836 758,94 zł

1 725 066,31 zł

0 zł

0 zł

11 106,64 zł

387 315 763,24 zł

373 353 345,05 zł

400 857 987,56 zł

bieżące

338 678 619,64 zł

325 369 554,38 zł

306 845 937,56 zł

majątkowe

48 637 143,60 zł

47 983 790,63 zł

94 012 050,00 zł

Wynik budżetu +/- ( I-II )

- 8 965 290,67 zł

15 257 184,22 zł

-29 669 131,89 zł

środki ze źródeł zagranicznych

dochody ze sprzedaży składników
majątkowych
dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji
oraz płatności, dotyczące dochodów
majątkowych
Wydatki ogółem
w tym:

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2020 r. i 31.12.2019 r.
Treść

Plan
na 31.12.2020

Wykonanie
na 31.12.2020 r.

Wykonanie
na 31.12.2019 r.

Rolnictwo i łowiectwo

42 876,82 zł

37 906,34 zł

66 417,56 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę

105 394,00 zł

105 393,30 zł

3 500 000,00 zł
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Transport i łączność

19 457 032,00 zł

19 406 543,33 zł

42 257 818,34 zł

135 000,00 zł

101 600,60 zł

261 194,49 zł

Gospodarka mieszkaniowa

22 767 621,00 zł

22 442 174,56 zł

16 843 577,90 zł

Działalność usługowa

2 293 122,60 zł

2 186 074,66 zł

3 025 407,97 zł

175 000,00 zł

175 000,00 zł

175 000,00 zł

21 524 854,00 zł

20 421 645,49 zł

22 035 733,67 zł

369 893,00 zł

365 870,34 zł

384 741,30 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

185 499,60 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 382 443,00 zł

2 188 198,34 zł

1 665 783,91 zł

Obsługa długu publicznego

6 299 771,00 zł

5 681 417,06 zł

6 917 996,17 zł

Różne rozliczenia

1 940 866,00 zł

984 169,34 zł

1 205 908,41 zł

128 406 378,19 zł

123 648 417,51 zł

106 558 511,69 zł

Ochrona zdrowia

6 501 532,00 zł

6 210 589,02 zł

7 915 410,61 zł

Pomoc społeczna

17 850 608,00 zł

17 306 765,20 zł

18 029 206,77 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 643 036,00 zł

5 083 823,03 zł

4 965 349,42 zł

Rodzina

93 709 106,63 zł

92 473 851,30 zł

75 450 056,09 zł

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

34 471 130.00 zł

31 708 479,40 zł

46 538 862,72 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

10 982 200,00 zł

10 633 933,77 zł

30 675 320,95 zł

Kultura fizyczna

12 256 399,00 zł

12 189 989,46 zł

12 200 189,99 zł

Razem

387 315 763,24 zł

373 353 345,05 zł

400 857 987,56 zł

Turystyka

Szkolnictwo wyższe i nauka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Obrona narodowa

Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe za 2020 r.

Wydatki majątkowe za 2019 r.

Treść

Wykonanie na
31.12.2020 r.

udział w wydatkach
majątkowych %

Wykonanie na
31.12.2019 r.

udział w wydatkach
majątkowych %

Transport i łączność

4 128 255,40 zł

8,60

27 598 425,18 zł

29,37

Gospodarka
mieszkaniowa

18 979 051,74 zł

39,55

13 607 165,42 zł

14,48
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Działalność usługowa

179 792,10 zł

0,37

207 555,91 zł

0,22

Administracja
publiczna

289 086,90 zł

0,60

1 065 603,57 zł

1,13

0 zł

-

184 900,00 zł

0,20

341 303,62 zł

0,71

570 018,52 zł

0,60

11 006 108,19 zł

22,93

3 220 723,98 zł

3,42

Ochrona zdrowia

579 967,50 zł

1,20

1 355 619,77 zł

1,45

Pomoc społeczna

93 594,40 zł

0,20

455 691,05 zł

0,48

Edukacyjna opieka
wychowawcza

0 zł

-

48 446,27 zł

0,05

Rodzina

0 zł

-

45 000,00 zł

0,04

8 442 022,06 zł

17,60

23 257 954,79 zł

24,73

644 608,76 zł

1,36

19 394 945,54 zł

20,63

Kultura fizyczna

3 300 000,00 zł

6,88

3 000 000,00 zł

3,20

Razem

47 983 790,67 zł

100%

94.012.050,00 zł

100%

Pozostała działalność
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

W 2020 r. na podstawie art. 67a § 1 pkt 1-3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) dokonano ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie:


2 112 720,79 zł - umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób
prawnych,



126 796,36 zł - umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,



8 285,00 zł - umorzenie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób
prawnych,



21 276,00 zł - umorzenie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób
fizycznych,



19 090,00 zł - umorzone odsetki za zwłokę od osób prawnych,



14 010,40 zł - umorzone odsetki za zwłokę od osób fizycznych,
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30 371,00 zł - odroczenia lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,



16 143,00 zł - odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej
z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,



16,00 zł - odroczenie lub rozłożenie na raty płatności odsetek za zwłokę od osób prawnych,



1 275,00 - odroczenie lub rozłożenie na raty płatności odsetek za zwłokę od osób fizycznych
(odroczone lub rozłożone odsetki za zwłokę dotyczą odraczanych lub rozkładanych na raty
zaległości podatkowych).

Postępowania przetargowe
Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Stanowi ona
implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej,
w szczególności 2014/24/WE, 2014/25/WE, 2007/66/WE.
Gmina Miejska Głogów jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do stosowania
przepisów o zamówieniach publicznych, które można udzielić w ośmiu opisanych w ustawie trybach:
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę oraz licytacji
elektronicznej.
W 2020 r. w Urzędzie Miejskim zostały przeprowadzone następujące postępowania przetargowe:


wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 ustawy
czyli tzw. „progów unijnych”, zakończone podpisaniem umowy:

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Ilość

Kwota netto

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

10

8.428.036,28 zł

Roboty budowlane

Zamówienie z wolnej ręki

2

435.683,00 zł

Dostawy

Przetarg nieograniczony

4

1.761.770,98 zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

1

500.000 zł



wartości równej lub większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8
ustawy czyli tzw. „progów unijnych”, zakończone podpisaniem umowy:

Rodzaj zamówienia

Tryb postępowania

Ilość

Kwota netto

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2

4.297.553,38 zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

2

4.218.083,04 zł
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Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

2

1.273.739,84 zł

W 2020 r. udzielono także zamówień, których wartość nie przekraczała kwoty , o której mowa w art.4
pkt 8 ustawy o łącznej wartości 5.814.457,77 zł netto.

Realizacja budżetu obywatelskiego
Odmienną formą polityki inwestycyjnej jest budżet obywatelski. Zasadniczym celem tworzenia budżetu
obywatelskiego jest włączenie mieszkańców w procesy zarządcze miasta. Istotą wdrażania budżetu jest
wyrażenie przez mieszkańców opinii na temat projektów, proponowanych do realizacji w ramach
budżetu Gminy Miejskiej Głogów.
Priorytetowym zadaniem budżetu obywatelskiego jest utrzymanie aktywności mieszkańców poprzez
zaangażowanie społeczności lokalnych w proces decyzyjny dotyczący wydatkowania środków na
realizację miejskich inwestycji. Powyższe sprzyja budowaniu kapitału społecznego i wspólnot lokalnych
oraz wzmacnia potencjał rozwojowy Głogowa.
Pierwszym pilotażowym budżetem obywatelskim dla Głogowa był budżet obywatelski w 2014 roku.
W wyniku dotychczasowych sześciu edycji, mieszkańcy miasta zgłosili do realizacji następującą ilość
projektów:


2015 r. - 64

projekty, z których wybrano: 17,



2016 r. - 57

projektów, z których wybrano: 21,



2017 r. - 30

projektów, z których wybrano: 20,



2018 r. - 52

projekty, z których wybrano: 15,



2019 r. - 37

projektów, z których wybrano: 17,



2020 r. - 50

projektów, z których wybrano: 20.

W związku z pandemią COVID-19 i licznymi obostrzeniami w 2020 roku, tak jak w wielu innych miastach
Polski, w Głogowie nie odbyły się konsultacje społeczne związane ze składaniem wniosków do budżetu
obywatelskiego na 2021 rok. W trosce o zdrowie głogowian jak i ograniczenie wydatków budżetowych,
radni Rady Miejskiej w Głogowie odrzucili projekt uchwały.

70 | S t r o n a

Strategie, polityki i programy
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.) – SOR
Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. SOR jest aktualizacją
średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym,
kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej.
Dokument ten stanowi rozwinięcie i operacjonalizację tzw. Planu Morawieckiego, w którym została
sformułowana nowa wizja i model rozwoju kraju będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską
gospodarką. Wyzwania te określono formułą pięciu pułapek rozwojowych: średniego dochodu, braku
równowagi, przeciętnego produktu, demograficznej oraz słabości instytucjonalnej. Niezależnie od nich
za bariery dla rozwoju Państwa uznano rozwarstwienie społeczne i utrzymujące się zróżnicowania
przestrzenne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.
W Strategii zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowi ona też podstawę dla zmian
w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących dokumentów strategicznych (strategii,
polityk, programów). Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowych, zintegrowanych strategii
rozwoju, które posłużą do realizacji założonych celów i uszczegółowienia zapisów SOR.
Strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym,
gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. SOR przedstawia nowy
model rozwoju – rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Jest on oparty o
indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone
produkty. Nowy model rozwoju zakłada odchodzenie od dotychczasowego wspierania wszystkich
sektorów/branż na rzecz wspierania sektorów strategicznych, mogących stać się motorami polskiej
gospodarki. Jego fundamentalnym wyzwaniem jest przebudowanie modelu gospodarczego tak, żeby
służył on całemu społeczeństwu.
SOR zmierza do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie
wykorzystującą zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego. Na podkreślenie zasługuje dążenie
do zwiększenia odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów gospodarczych,
społecznych i terytorialnych.
Polityka regionalna doprowadzić ma do zwiększenia efektywności interwencji publicznej,
w szczególności w odniesieniu do słabszych regionów, podregionów, miast i obszarów wiejskich,
nie rezygnując jednak z wykorzystania potencjałów terytoriów wysoko rozwiniętych.
Głównym celem SOR jest „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym
i terytorialnym”. Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków oraz
zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najważniejszym
zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80%
średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 r. zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym
dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami.
W Strategii wyszczególniono także cele szczegółowe:
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I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną (obszary:
Reindustrializacja, Rozwój innowacyjnych firm, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał dla rozwoju,
Ekspansja zagraniczna),
II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność społeczna, Rozwój
zrównoważony terytorialnie),
III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu
(obszary: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce, Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie
rozwojem, E-państwo, Finanse publiczne, Efektywność wykorzystania środków UE) oraz obszary
wpływające na osiągnięcie celów Strategii: Kapitał ludzki i społeczny, Cyfryzacja, Transport, Energia,
Środowisko, Bezpieczeństwo Narodowe.
Strategia będzie realizowana z wykorzystaniem podejścia projektowego. Dokument wprowadza szeroką
gamę inicjatyw, łącznie z ponad 180 projektami strategicznymi i flagowymi, które służą realizacji celów
strategicznych. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym
podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz społeczeństwem.
Oczekiwanym efektem realizacji SOR będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Z punktu widzenia całej gospodarki najważniejsze
oczekiwane efekty długookresowe to przede wszystkim zmiana struktury PKB Polski w wyniku
zwiększenia roli innowacji w jego tworzeniu, co powinno przyczynić się do szybszej konwergencji
dochodów Polaków do poziomu średniej UE.2

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
KSRR 2030 to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030
r. Został uchwalony przez Radę Ministrów 17 września 2019 r. Rozwija postanowienia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) określone w filarze rozwój
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.
W KSRR wskazuje się Obszary Strategicznej Interwencji istotne z punktu widzenia realizacji polityki
regionalnej, które zostaną uwzględnione w krajowych i regionalnych strategiach rozwoju (m.in. poprzez
wskazanie dedykowanych im działań). Są to dwa typy obszarów: miasta średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Oprócz tego KSRR wskazuje również
wschodnią Polskę i Śląsk jako OSI wymagające ukierunkowanego wsparcia z poziomu kraju (Program
Polska Wschodnia, Program dla Śląska). Jednocześnie na poziomie regionalnym samorząd województwa
może wyznaczać swoje obszary strategicznej interwencji, takie m.in. jak obszary poprzemysłowe,
zdegradowane czy tzw. wewnętrzne peryferia, o ile będzie to wiązało się z zapewnieniem konkretnych
instrumentów wsparcia lub mechanizmów uzgodnień.3

Krajowa Polityka Miejska
Narzędziem dedykowanym realizacji celów strategicznych w odniesieniu do miast jest Krajowa Polityka
Miejska 2023, przyjęta przez Radę Ministrów 20 października 2015 roku. Celem strategicznym jest
wzmocnienie zdolności miast i miejskich obszarów funkcjonalnych do tworzenia zrównoważonego
rozwoju, miejsc pracy i poprawy jakości życia mieszkańców. Odnosi się do 10 głównych tematów. Są nimi

2
3

www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska
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rozwój przestrzenny, partycypacja społeczna, demografia, transport i mobilność miejska,
niskoemisyjność i efektywność energetyczna, rewitalizacja, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy,
ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie obszarami miejskimi.4

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
W dniu 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2030. Nowa strategia rozwoju Dolnego Śląska powstała w wyniku
współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu Rozwoju
Terytorialnego z Komitetem Ekspertów i Komitetem Sterującym złożonym z przedstawicieli lokalnych
jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych z województwa
dolnośląskiego.
Obowiązująca dotychczas Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 została
uchwalona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w lutym 2013 roku. Po ponad pięciu latach jej
wdrażania poprzez podejmowanie działań ujętych w ośmiu celach strategicznych powiązanych
z ośmioma makrosferami, zidentyfikowano rozbieżne z oczekiwanymi tendencje zmian zwłaszcza
w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, funkcjonowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości,
poprawy infrastruktury transportu, szczególnie na obszarach o niskiej dostępności komunikacyjnej,
a także jakości powietrza. Problemy te ujawniły się nierównomiernie w przestrzeni regionu i w ślad
za tym zwiększyły się dysproporcje rozwojowe między poszczególnymi subregionami, powiatami
i gminami. Tym samym zagrożona została wyraźnie spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna
regionu dolnośląskiego.
Z jednej zatem strony wskazane wyżej niepokojące wewnątrzregionalne tendencje oraz dynamika
i kierunki zmian demograficznych wyznaczające nowe skale i zakresy potrzeb społecznych, a z drugiej
zewnętrzne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, w tym zbliżająca się nowa perspektywa
programowa i finansowa Unii Europejskiej, zmiany zasad i kierunków polityki rozwoju kraju, wyrażone
przede wszystkim w średniookresowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.) i zintegrowanych z nią politykach dziedzinowych, w tym aktualizowaną
Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, uzasadniały konieczność sporządzenia nowego dokumentu
ukierunkowanego na perspektywę do roku 2030.
Potrzeba przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wynikała także
z czynników natury formalnej. Do najważniejszych przesłanek formalnych należy przyjęcie przez Radę
Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z tym,
zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1d ustawy o samorządzie województwa, należało dostosować cele
Strategii do celów SOR, która stanowi średniookresową strategię rozwoju kraju. Strategia Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2030 jest wynikiem intensywnych prac, prowadzonych przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i ekspertami
uczestniczącymi w pracach Komitetu Sterującego, Komitetu Ekspertów oraz Grupy roboczej do spraw
opracowania projektu Strategii. Zasadą prac nad niniejszą Strategią Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2030 było wykorzystanie dorobku dotychczas obowiązującej Strategii, bazując m.in. na
„Raporcie z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020” przyjętym w grudniu 2016
roku przez Zarząd Województwa oraz na „Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego
i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego” przyjętym przez Zarząd

4

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska

73 | S t r o n a

Województwa w kwietniu 2016 roku, przy uwzględnieniu nowej sytuacji gospodarczej, społecznej
i przestrzennej Dolnego Śląska, Polski oraz Unii Europejskiej.
W celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych oraz
organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii, dokument
został poddany debacie publicznej, której najważniejszym elementem były spotkania konsultacyjne w
czterech największych miastach regionu (Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych) z udziałem
samorządowców, radnych województwa, przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli instytucji
wspierania biznesu, agencji rozwoju, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.
Punktem wyjścia do formułowania strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2030 była
diagnoza prospektywna pozwalająca na całościową ocenę stanu istniejącego oraz na wskazanie
głównych trendów, wyzwań i kluczowych problemów rozwoju regionu w przekroju terytorialnym. Jej
zakres pozwolił określić wizję i misję województwa dolnośląskiego roku 2030, a następnie hierarchiczną
strukturę celów i przedsięwzięć strategicznych –grupy zadań strategicznych. Kierunki możliwego
przyszłościowego rozwoju regionu dolnośląskiego rozważane są w trzech alternatywnych scenariuszach:
dynamiczna równomierność, metropolitalna wyspa oraz niespójna mozaika.
Biorąc jednak pod uwagę skalę i zakres wewnątrzregionalnych dysproporcji rozwojowych niezbędne są
przedsięwzięcia ukierunkowane na ich eliminację bądź istotne ograniczenie oraz wzrost terytorialnej
spójności regionu. Pierwszy zatem ze scenariuszy jest najkorzystniejszy dla dalszego rozwoju regionu
dolnośląskiego.
Wizję przyszłościowego rozwoju regionu określono w dość ogólnej, lecz adekwatnej do powszechnie
ujawnianych oczekiwań formie jako: Dolny Śląsk 2030 regionem równomiernego rozwoju, regionem
przyjaznym, nowoczesnym i konkurencyjnym. Jej osiągnięciu służyć będzie realizacja celu nadrzędnego,
którym jest harmonijny rozwój regionu i wysoka jakość życia dolnośląskiej społeczności oraz
przyporządkowanych mu pięciu celów strategicznych:
1) efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu; 2) poprawa jakości i dostępności usług
publicznych; 3) wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego; 4) odpowiedzialne
wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; 5)
wzmocnienie przestrzennej spójności regionu.
Realizacji tychże celów strategicznych służyć zaś będą różnorodne inicjatywy ujęte w 94
przedsięwzięciach strategicznych –grupach zadań strategicznych. Skuteczna realizacja polityki rozwoju
województwa dolnośląskiego wyrażona w strategii możliwa będzie dzięki określeniu priorytetów i ich
terytorialnemu ukierunkowaniu, uwzględniającemu charakter i zakres niezbędnej strategicznej
interwencji oraz specyficzne wyzwania rozwojowe.
W ujęciu horyzontalnym (obejmującym całe województwo) za priorytetowe przyjęto sześć kierunków
strategicznej interwencji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, doskonalenia usług
edukacyjnych, kształtowania postaw obywatelskich, rozwoju potencjału komunikacyjnego,
wykorzystania potencjału środowiska oraz wzmocnienia rozwoju regionalnych i subregionalnych
ośrodków miejskich. Ponadto uwzględniono wyraźnie terytorialne podejście wyróżniając sześć obszarów
interwencji, którym dedykowane są dostosowane do nich specyficzne przedsięwzięcia strategiczne
grupy zadań strategicznych. Efektywna realizacja wskazanych w strategii rozwoju Dolnego Śląska do
2030 roku horyzontalnych oraz dedykowanych terytorialnie kierunków strategicznej interwencji
wymagać będzie właściwego zarządzania, zabezpieczenia finansowego (poprzez montaż krajowych
i unijnych źródeł) oraz determinacji zarówno samorządowych władz województwa, jak
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i całej regionalnej społeczności. Sformułowana strategia rozwoju regionu dolnośląskiego obejmuje swym
zakresem przedsięwzięcia strategiczne grupy zadań strategicznych wynikające z polityki inter
i intraregionalnej. Należy jednak zaznaczyć, iż strategia rozwoju regionu nie jest w stanie zastąpić
strategicznych programów rozwoju poszczególnych dolnośląskich gmin i powiatów. Wynika to
w szczególności z wyraźnej odmienności zakresu zadań i kompetencji przypisanych z jednej strony
samorządowym władzom województwa, a z drugiej władzom gminnym i powiatowym. Strategia
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jest dokumentem proaktywnym i otwartym, dokumentem,
którego realizacja będzie podlegać systematycznym ewaluacyjnym ocenom, a także ciągłej weryfikacji
i doskonaleniu, w ślad za zmieniającymi się uwarunkowaniami.5
Trzecim dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012 – 2026, która jest
dokumentem kierunkowym, swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania
skoordynowanych działań przez mieszkańców i partnerów społecznych miasta. Strategia wyodrębnia
trzy sfery funkcjonowania miasta:
1) zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
2) potencjały i zasoby miasta,
3) gospodarka i promocja miasta.
W dokumencie wyodrębnione zostały cele strategiczne określające rezultaty o zasadniczym znaczeniu w
długiej perspektywie oraz kierunkujące działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju miasta. Cele
strategiczne związane są z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów
miasta, w tym również zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego. Natomiast
przypisane im cele operacyjne wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla rozwoju
Głogowa. Cele strategiczne i operacyjne powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji uwzględniającej
zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne wpływające na
możliwość rozwoju miasta (słabe i mocne strony) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia w otoczeniu).

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030
Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg
krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do
realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok.
820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia
obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.
W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji
odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego,
stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości
i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością
zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

5
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Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest
prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się
rozpoczną.
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana
ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych
instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu
Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów
operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Pomimo sukcesywnej poprawy jakości dróg i działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
na drogach, Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Do większości
wypadków dochodzi na terenie zabudowanym (71,2% ogółu). W wielu wypadkach biorą udział
niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści.
Na terenie miast zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego - samochodów ciężarowych
i dostawczych, pasażerskiego - autobusów i samochodów osobowych, transportu miejskiego,
rowerowego czy też pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny
zurbanizowane.
Przez tereny zabudowane miejscowości przebiegają drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym
samochodów ciężarowych. Często drogi krajowe przebiegają przez centra miast. Drogi te często
stanowią jedyną przeprawę przez rzekę w całej miejscowości czy też okolicy tych miast, co wynika
z kształtowania się infrastruktury w czasach historycznych.
W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu nastąpi poprawa sytuacji na istniejącej
sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych. Poprawi się płynności ruchu, zwiększy przepustowość
sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach
newralgicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty).
Istotnym efektem budowy obwodnic jest również redukcja zanieczyszczeń w miastach, gdzie na
relatywnie niewielkim obszarze, przy dużym zatłoczeniu, koncentruje się wiele pojazdów emitujących
różnego rodzaju zanieczyszczenia. Transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na
terenie miast. Ma to znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia z transportu
drogowego przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób, szczególnie związanych
z układem oddechowym czy krążenia.
Poprzez budowę obejść miejscowości następuje także redukcja hałasu na ich terenie. Narażenie
na hałas może wywołać zaburzenia snu, a w efekcie pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców.
Wpływa też w długiej perspektywie na pogorszenie samopoczucia, wzrost ciśnienia krwi, a także choroby
układu krążenia.
Budowa obwodnic miast zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego
i towarowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Poprawa
przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę
rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz
usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania
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mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Budowa obwodnic poprawi funkcjonowanie
miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego.
Program obwodnicowy powstał w oparciu o długookresowe krajowe dokumenty strategiczne, takie jak:


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu,



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,



Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,



Krajowa Polityka Miejska 2023,

oraz dokumenty Unii Europejskiej:


Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu „Europa 2020”,



„Biała Księga” Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję
nr 661/2010/UE.

Należy dodać, iż obwodnica Głogowa została ujęta w przedmiotowym programie. W 2021 roku
rozstrzygnięta została wariantowość inwestycji. Rekomendowano wariat PN4, natomiast alternatywnie
PN5 z korektą włączenia w Starych Serbach poprzez rondo.
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Odrzańska Droga Wodna
Prace nad projektami programów rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Dolnej Wisły trwają
od kilku lat i mają się zakończyć w 2021 roku. Nad przebiegiem procesu czuwa Komitet Sterujący do
spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Przy komitecie działa Grupa Robocza, która
intensywnie pracuje nad koncepcją studiów modernizacji dróg wodnych, będących podstawą do
opracowania docelowych programów modernizacji. Koncepcja ta została przekazana do zarządów
portów morskich, którym minister powierzył zadanie opracowania studiów modernizacji dla Odrzańskiej
Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Dolnej Wisły. Odpowiadający za studium dla Odry - Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A przed zleceniem studium wykonalności zdecydował się samodzielnie
opracowywać analizy i studia dotyczące kwestii hydrologicznych i hydrotechnicznych.
Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2030 odnośnie Odry, zawarte są priorytecie I Odrzańska Droga Wodna:


likwidacja wąskich gardeł,



przystosowanie Odry do parametrów klasy Va,



budowa odcinka Dunaj – Łaba - Odra,



budowa Kanału Śląskiego.

Na potrzeby realizacji tego zadania opracowane zostały trzy jednowymiarowe modele hydrodynamiczne
na platformie MIKE11 Duńskiego Instytutu Hydrauliki (DHI):


Racibórz - Wrocław – dla Odry od wodowskazu Racibórz-Miedonia do jazu Opatowickiego,
o długości 180,5 km (zgodnie z kilometrażem obliczeniowym przyjętym w modelu),



Wrocław - Cigacice – dla Odry od mostu Milenijnego we Wrocławiu do ujścia rzeki Widawy,
o długości ok. 220 km (zgodnie z kilometrażem obliczeniowym),



Cigacice - ujście Nysy Łużyckiej – dla Odry od ujścia rzeki Widawy do ujścia Nysy Łużyckiej,
o długości ok. 71 km (zgodnie z kilometrażem obliczeniowym).

Założenia modelowania Odry w rejonie Głogowa zakładają
w pobliżu rzeki, co spowoduje zwiększenie poziomu wód w rzece.

budowę

stopnia

Korzyści z realizacji programu:


przeciwdziałanie i łagodzenie skutków powodzi,



utrzymywanie właściwych stosunków wodno-glebowych i nawadnianie gruntów,



wykorzystanie rzeki jako korytarza transportowego,



wzmocnienie funkcji Odry w zakresie wypoczynku na wodzie.

Projekt jest na bieżąco monitorowany.
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wodnego

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą
do 2040 r.
Dokument Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.
(dalej Kierunki) powstał w wyniku trwającego od wielu lat dialogu pomiędzy sektorem prywatnym oraz
publicznym, dotyczącego szerszego wykorzystania potencjału i stwarzanych przez otoczenie szans
rozwoju transportu intermodalnego w naszym kraju. W pracach nad tym dokumentem uczestniczyło
wielu interesariuszy: obok przedstawicieli administracji publicznej – Centrum Unijnych Projektów
Transportowych (CUPT), Ministerstwa Infrastruktury (MI), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) – w
opracowanie Kierunków zaangażowani byli przedstawiciele biznesu z branży TSL, w tym operatorzy
intermodalni, zarządy portów morskich, przewoźnicy kolejowi, a także eksperci ze świata nauki.
Wszystkie te podmioty podkreślają mocne strony systemu transportu intermodalnego w Polsce,
związane m.in. z położeniem geograficznym na przecięciu głównych europejskich kolejowych korytarzy
towarowych, w tym dostępie do Morza Bałtyckiego, modernizowanej w skali dotąd niespotykanej
infrastrukturze kolejowej oraz dostępności środków UE na dofinansowanie transportu intermodalnego.
Niepodważalnym faktem jest również dotychczasowy dynamiczny rozwój transportu intermodalnego: w
okresie od przystąpienia Polski do UE kolejowe przewozy intermodalne wzrosły w Polsce z 282 tys. TEU
w 2004 r. do 2 137 tys. TEU w 2019 r., tj. 7,6-krotnie.6
Gmina Miejska Głogów brała czynny udział w konsultacjach strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko Kierunków Rozwoju Transportu Intermodalnego w Polsce do 2030 z perspektywą do 2040
(KRTI). W ramach konsultacji zaproponowano przegląd sieci TEN-T i dokonanie jej rewizji poprzez
rozbudowanie sieci terminali o nową lokalizację w Głogowie (obszar Miejskiej Strefy Inwestycyjnej).
Przekazany został również do Ministerstwa Infrastruktury wypełniony formularz informacyjny dla
jednostek samorządu terytorialnego dotyczący modernizacji i budowy portów śródlądowych – szanse
i wyzwania, który został uwzględniony w Raporcie Ministerstwa Infrastruktury.

Centralny Port Komunikacyjny
Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. Część kolejowa
Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego
Solidarność i Warszawy.
Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz
z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy
tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK. W
ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności
operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa - CPK – Łódź.
Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.
W województwie dolnośląskim w ramach Programu CPK powstanie 119 km nowych odcinków,
składających się na linię dużych prędkości Warszawa – Wrocław – Wałbrzych – granica polsko-czeska (z
połączeniem do Pragi). Zaprezentowana podczas konsultacji wersja trasowania zakłada, że przy
prędkości eksploatacyjnej 250 km/h możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Wrocławia:
do Wałbrzycha - 45 min. (obecnie najkrótszy czas to 60 min.), do Warszawy - 1 godz. 50 min. (dziś

6

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. - CUPT
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najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godz. 55 min.), do Pragi - 2 godz. 30 min. (zamiast obecnych 5
godz.).
Co więcej, dzięki inwestycjom CPK w tym regionie, aż 82 proc. mieszkańców województwa będzie
w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości, co znacząco poprawi
dostępność komunikacyjną woj. dolnośląskiego. Według koncepcji Głogów znajduje się w jednej
z szprych Zachód w relacji CPK – Łódź – Sieradz – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów – Zielona
Góra. Ciąg komunikacyjny poprowadzony byłby na obecnej linii nr 14 Łodź Kaliska – Tuplice.
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Gospodarka
Głogów zalicza się do miast o wyraźnie rozwiniętej funkcji przemysłowej. Głównym sektorem gospodarki
jest hutnictwo miedzi. Potencjał ekonomiczny skupiony jest przede wszystkim w Hucie Miedzi „Głogów”.
Hutnictwo miedzi wyznacza profil wymiany gospodarczej z otoczeniem, a monokultura gospodarcza
przejawia się brakiem innych silnych branż w regionie. Pozostałe zakłady produkcyjne zlokalizowane są
głównie w zachodniej i we wschodniej części Głogowa. Przemysł na obszarze miasta reprezentowany
jest również przez produkcję konstrukcji stalowych, aluminiowych, wież wiatrowych, branży automiotive
oraz firm budowlanych i transportowych. Na terenie miasta funkcjonuje również Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Głogów.
Do najważniejszych pracodawców możemy zaliczyć:


KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi ,,Głogów”,



E – Towers Famaba S.A Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,



Sitech Sp. z o.o. – producent części i akcesoriów do nadwozi pojazdów mechanicznych,



ASP Polska Sp. z.o.o. - producent detali oraz kompletnie zmontowanych podzespołów
z aluminium, stali i tytanu m. in. dla przemysłu medycznego, rehabilitacyjnego, meblowego
i motoryzacyjnego,



Arra Group Sp. z o.o. Sp. K. – przedsiębiorstwo holdingowe zajmujące się transportem
medykamentów,



N.T.I. Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne – sprzedaż hurtowa artykułów metalowych
oraz wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych
i sanitarnych,



Hurtap S.A. - dystrybucja produktów leczniczych i materiałów medycznych do aptek,



Ligum Pol Sp. z o.o. - producent walców technicznych (tekstylnych), walców dla druku
offsetowego oraz tulei do druku fleksograficznego – sleeves,



Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – podmiot leczniczy,



Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. i obiektów sportowych,



SOBOTA Sp. z o.o. – zakład ogólnobudowlany, budownictwo mieszkaniowe,



„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Głogowie – handel produktami,

budowa autostrad, dróg, lotnisk

Uzupełnieniem informacji o funkcjonujących firmach są dane z rejestru REGON. Wpisowi do rejestru
REGON podlegają wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowane do poszczególnych sekcji według
przeważającego rodzaju działalności.
Na koniec grudnia 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Głogów w rejestrze REGON zostało
zarejestrowanych 6 584 w stosunku do 6 489 (31.12.2019 r.)
Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne
gospodarstwa rolne) według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw i gmin.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
a - 30.11.2020
b - 31.12.2020
c - przyrost
d - 30.11.2020 = 100
e - w % ogółem
Polska

województwo Dolnośląskie

GŁOGÓW - gmina miejska

Ogółem

a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e

4655477
4663378
7901
100,2
100
395363
396046
683
100,2
100
6582
6584
2
100
100

Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne
gospodarstwa rolne) według województw, podregionów, powiatów i gmin obrazuje poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
a - 30.11.2020

W tym
razem

b - 31.12.2020
c - przyrost
d - 30.11.2020 = 100
e - w % ogółem
a
GŁOGÓW
b
gmina miejska
c
d
e

6582
6584
2
100
100

spółki
spółdzielnie
w tym
handlowe
cywilne
razem
w tym
akcyjne z o.o.

1073 391
1079 396
6
5
100,6 101,3
16,4
6

6
6
0
100
0,1

314
316
2
100,6
4,8

682
683
1
100,1
10,4

6
6
0
100
0,1

osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

4754
4750
-4
99,9
72,1

Zestawienie podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie
indywidualne gospodarstwa rolne) nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w Głogowie obrazuje
poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE
a - 1-30.11.2020

Ogółem
razem

b - 1-31.12.2020
c - przyrost
d - 1-30.11.2020 = 100
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W tym
spółki
spółosoby
dzielnie
fizyczne
w tym
prowadzące
handlowe
cywilne
działalność
razem
w tym
gospodarczą
akcyjne z o.o.

e - w % ogółem
GŁOGÓW
gmina miejska

a
b
c
d
e

21
31
10
147,6
100

2
5
3
250
16,1

2
4
2
200
12,9

0
0
0
0
0

2
3
1
150
9,7

0
1
1
0
3,2

0
0
0
0
0

19
25
6
131,6
80,6

Zestawienie podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie
indywidualne gospodarstwa rolne) z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON w Głogowie obrazuje
poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
a - 30.11.2020

w tym
spółki handlowe
z tego
kapitałowe

razem
b - 31.12.2020
c - przyrost
d - 30.11.2020= 100
e - w % ogółem
a
GŁOGÓW
b
gmina miejska
c
d
e

razem

631
655
24
103,8
100

17
17
0
100
2,6

13
13
0
100
2

cywilne osoby fizyczne
prowadzące
działalność
osobowe
gospodarczą

z tego
z o.o. akcyjne
13
13
0
100
2

0
0
0
0
0

4
4
0
100
0,6

3
3
0
100
0,5

611
635
24
103,9
96,9

Zestawienie podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie
indywidualne gospodarstwa rolne) wyrejestrowanych z rejestru REGON w Głogowie obrazuje poniższa
tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE
a - 1-30.11.2020

Ogółem

W tym
razem

b - 1-31.12.2020
c - przyrost
d - 1-30.11.2020 = 100
e - w % ogółem
a
GŁOGÓW
b
gmina miejska
c
d
e

11
27
16
245,5
100

0
0
0
0
0

spółki
spółosoby
dzielnie
fizyczne
w tym
prowadzące
handlowe
cywilne
działalność
razem
w tym
gospodarczą
akcyjne z o.o.
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11
26
15
236,4
96,3

Poniżej charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg. przewidywanej liczby
pracujących (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) i sekcji
Polskiej Klasyfikacji Działalności w Głogowie.
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem
0-9

GŁOGÓW
gmina miejska

6584

6313

Przewidywana liczba pracujących
10-49
50-249
250-999
215

52

3

1000
i więcej
1

Wyszczególnienie

Kod sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Ogółem
A
B+C+D+E
C
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Liczba podmiotów
6584
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
51
Przemysł
443
w tym przetwórstwo przemysłowe
414
Budownictwo
887
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
1546
Transport i gospodarka magazynowa
461
Zakwaterowanie i gastronomia
188
Informacja i komunikacja
140
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
206
Obsługa rynku nieruchomości
417
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
617
Administrowanie i działalność wspierająca
237
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
22
zabezpieczenia społeczne
Edukacja
300
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
376
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
145
Pozostała działalność usługowa
523

Istotnym wsparciem dla firm jest duża liczba szkół średnich oraz różnorodny profil kształcenia wyższego,
gdzie młodzi ludzie zdobywają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W Głogowie istnieje kilkanaście
szkół średnich - licea ogólnokształcące, technikum ekonomiczne, samochodowe, budowlane,
przyrodnicze oraz szkoły zawodowe, które kształcą w następujących zawodach: technik mechanik,
technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik, technik teleinformatyk. Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa kształci studentów na różnych kierunkach studiów, np. metalurgia, automatyka
i robotyka, finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo, którzy stanowić będą bazę wykształconych,
specjalistycznych kadr.
Ważnym elementem składowym funkcjonowania przedsiębiorców jest koszt zatrudnienia pracownika.
Z uwagi na brak danych z GUS za 2020 rok na potrzeby niniejszego opracowania (kwiecień 2021),
przedstawia się dane za 2019 rok dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w Głogowie, które wynosiła 4.427,98 zł, co odpowiada 85,50 % przeciętnemu miesięcznemu
wynagrodzeniu brutto w Polsce.

Pozyskiwanie inwestorów
Nie bez znaczenia dla decyzji związanych z lokowaniem firm jest przyjazne otoczenie biznesu i unikalny
klimat miasta. Najwyższą ocenę inwestorów uzyskują takie czynniki jak: aktywność wobec inwestorów,
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dostępność transportowa, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna. O atrakcyjności
inwestorskiej miasta świadczy także gęstość instytucji otoczenia biznesu oraz możliwość inwestowania
na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Głogów charakteryzuje się dużymi terenami
oczekującymi na zagospodarowanie, co pozwala na przyjęcie odpowiedniego ruchu inwestorskiego.
W Głogowie istnieją dwie strefy inwestycyjne w postaci Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej i Miejskiej
Strefy Inwestycyjnej. Poszukiwanie inwestorów w MSI prowadzone było wielowątkowo.
Współpracowano z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) rządową organizacją, zajmującą się
pozyskiwaniem inwestorów w Polsce, z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
(DAWG), która jest certyfikowanym regionalnym partnerem (PAIH) oraz z Legnicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A.
W 2020 roku Gmina prowadziła dialog inwestorski z Panattoni Europe, czołowym deweloperem
powierzchni przemysłowych. Dużym sukcesem jest to, że firma włączyła tereny MSI w swój krąg
zainteresowań, poszukując inwestorów wśród swoich kontrahentów. W ramach współpracy
rozpatrywane były różne warianty inwestycyjne.
Z uwagi na restrykcje ograniczające skalę rozprzestrzeniania się COVID19, stwierdzono znacznie mniejszą
aktywność biznesu w poszukiwaniu terenów inwestycyjnych, niemniej jednak prowadzono
zawansowane rozmowy z inwestorem zainteresowanym działką zlokalizowaną przy ul. Północnej.
Jednocześnie oferta MSI jest w bazie danych PAIH, DAWG i LSSE i jest na bieżąco aktualizowana.
Ponadto Gmina Miejska Głogów uczestniczyła w projekcie „Wdrożenie standardów obsługi inwestora
w samorządzie województwa dolnośląskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską,
realizowanym przez Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG). Celem projektu
było opracowanie i wdrożenie w JST procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących
atrakcyjność inwestycyjną w Gminie, w tym przygotowanie, upowszechnianie i aktualizację informacji
o ofercie inwestycyjnej.
Należy zauważyć, że cały czas utrzymywany był partnerski kontakt z przedstawicielami agencji oraz
deweloperami powierzchni przemysłowych, bowiem, jest to biznes relacyjny, bardzo czuły na
poprawność wzajemnych relacji. Z uwagi na długofalowość całego procesu pozyskiwania inwestorów,
na efekty należy oczekiwać w średniej i dłuższej perspektywie czasowej, przy założeniu ustąpienia
rygorów epidemiologicznych.

Wsparcie sektora MŚP
Przedsiębiorcy lokalni stanowią istotny punkt w strukturze gospodarki i stanowią duży potencjał
rozwojowy. Ich działalność jest silnie zakorzeniona lokalnie przez co, swoje plany rozwojowe wiążą
z rynkiem głogowskim. Ponadto mają świadomość potrzeby umacniania miejscowych więzi społecznych
oraz budowania sieci trwałych kontaktów. Dlatego też gmina przywiązuje dużą wagę do wsparcia sektora
MŚP.
W celu rozwoju potencjału gospodarczego miasta, gmina w 2020 roku oferowała pomoc dla firm
w postaci ulg w podatku od nieruchomości, które:


w ramach pomocy de minimis, utworzą nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres,
za który podmiot korzysta ze zwolnienia; zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres: 12
miesięcy pod warunkiem utworzenia 3-10 nowych miejsc pracy i odpowiednio: 36 m-cy (11-20)
i 60 m-cy (>20 nowych miejsc pracy).
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Jednocześnie w dalszym ciągu obowiązywał list intencyjny dotyczący współpracy z Dolnośląskim
Funduszem Rozwoju sp. z o. o., w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, którego misją było:


likwidowanie barier w dostępie MŚP do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom,



ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych
dotyczących obrotu gospodarczego,



umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności
głogowskich przedsiębiorców.

Z uwagi na restrykcje ograniczające skalę rozprzestrzeniania się COVID19 nie zorganizowano
planowanych Targów Pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie.
Gmina Miejska Głogów zwracała uwagę również na rozwój mikroprzedsiębiostw. Miejska Strefa Biznesu
to kompleksowe działanie na rzecz osób przedsiębiorczych z Gminy Miejskiej Głogów w kilku obszarach:


wsparcia lokalnych mikroprzedsiębiorców na różnych etapach rozwoju pomysłów biznesowych,



edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

W Strefie lokalni przedsiębiorcy spotykają się, nawiązują współpracę, wymieniają doświadczeniami, uczą
się nowych narzędzi do automatyzowania biznesów i wprowadzania ich na wyższy poziom. Strefę
prowadzi jedna osoba, która jest przedsiębiorcą z doświadczeniem w rozwoju mikroprzedsiębiorczości,
zarządzaniu, rekrutacji oraz sprzedaży.
Z uwagi na restrykcje ograniczające skalę rozprzestrzeniania się COVID19, Strefa podlegała pewnym
restrykcjom, niemniej jednak przedsiębiorcy otrzymywali kompleksowe wsparcie, bez potrzeby
zatrudniania wielu specjalistów. Kontakt z klientami Strefy do czasu wprowadzenia ograniczeń był
bezpośredni, natomiast w reżimie epidemiologicznym wyłącznie on line.
Godziny pracy Strefy były dopasowane do potrzeb beneficjentów, a stale otwarta była w godzinach 814 od poniedziałku do piątku. Konsultacje, szkolenia, warsztaty on line- prowadzone były w godzinach
wybranych przez zainteresowanych.
Strefa promowała lokalne biznesy oraz specjalistów prowadzących swoje firmy w Głogowie. Dzięki temu
szkolenia i warsztaty, odbywały się za darmo. Był to doskonały sposób, aby połączyć promocję biznesów
z udostępnieniem wiedzy merytorycznej na wysokim poziomie.
Konsultacje i szkolenia prowadzone były w trzech wymiarach:


bezpośrednim - osobistym,



telefonicznym,



w przestrzeni online ( transmisje live), Messenger, Zoom, Stream yard.

Jednym z działań była pomoc w testowaniu pomysłów na biznes, które przyszli przedsiębiorcy mogli
robić w ramach działalności nieewidencjonowanej. Wspierani byli w budowaniu oferty, dotarciu do
klientów, wycenie towarów lub usług, działaniach marketingowych. Strefa sprawiała, że przedsiębiorcy
mogli uczyć się na bezpiecznym gruncie, jak wygląda prowadzenie działalności. Przy Strefie działały
grupy, działające wokół wybranego zagadnienia lub łączące ludzi o podobnych potrzebach:
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grupa przedsiębiorczych kobiet,



Glogart - głogowskie rękodzieło,



sztuka przemawiania,



grupy mastermindowe.

Inicjowanie grup miało za zadanie tworzenie społeczności, które w dalszej perspektywie będą działały
samodzielnie.
Strefa współpracowała także z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości. Dzięki temu projekty
prowadzone przez Stowarzyszenie były w pierwszej kolejności oferowane beneficjentom Strefy.
Zwiększało to zasób warsztatów i szkoleń.
Strefa wspierała także osoby bezrobotne. Analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście wskazała,
że mieszkańcy powiatu głogowskiego, którzy otrzymywali dotację na otworzenie działalności z PUP,
zostawiali bez wsparcia już na etapie pisania biznesplanu. W 2020 roku Strefa współpracowała z PUP
w Głogowie i już na etapie planowania działalności wspierała osoby bezrobotne.
Głogowscy przedsiębiorcy otrzymywali także wsparcie Strefy w składaniu wniosków o świadczenia
w ramach tarcz antykryzysowych uruchamianych przez władze publiczne, a w szczególności:








regularne informacje dotyczące tarcz, wraz z wyjaśnieniami,
konsultacje indywidualne dotyczące należności tarczy dla konkretnego lokalnego biznesu,
indywidualne wsparcie przy wypełnianiu wniosków do tarcz,
ogólnodostępne filmy instruktażowe (FB MSB) jak założyć profil zaufany, jak skanować
i zmniejszać dokumenty, które należy załączyć do tarcz,
webinaria i wyzwania mające na celu przeniesienie stacjonarnych biznesów do świata online,
współpraca z PUP Głogów w celu przekazywania pełnej informacji dotyczącej tarcz dla
lokalnych przedsiębiorców,
nieodpłatne udostępnianie sali MSB dla organizacji pozarządowych, które zajmują się
wspieraniem rodzin w walce z depresją, problemami szkolnymi dzieci w czasie pandemii.

Ponadto realizowane były działania edukacyjne on line w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, gdzie dzieci i młodzież uzyskała podstawową wiedzę z zakresu finansów,
oszczędzania, zarządzania zasobami.
O trafności założonego i realizowanego pomysłu, wskazuje fakt, iż Miejska Strefa Biznesu została
wyróżniona w konkursie "Innowacyjny Samorząd 2020", organizowanym przez Serwis Samorządowy
Polskiej Agencji Prasowej przy współudziale Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.
Jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości w mieście należy uznać także współpracę Gminy
Miejskiej Głogów z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Głogowa. Rada Gospodarcza sprawuje funkcje
opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Głogowa. Wspierała ona
działania Prezydenta Głogowa poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki
miasta, mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego
w kształtowaniu polityki gospodarczej Głogowa. Do zadań Rady Gospodarczej należy w szczególności
kreowanie pozytywnego wizerunku Głogowa, jako miasta o wysokim potencjale gospodarczym,
odpowiedniego miejsca do lokowania biznesu, a także wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów.
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Konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez
Prezydenta Głogowa, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.
Rada powoływana została na czas trwania kadencji Prezydenta Głogowa. W jej skład wchodzą
przedstawiciele środowiska gospodarczego Głogowa. W wyniku pandemii COVID-19 i wynikających
z tego tytułu obostrzeń sanitarnych, posiedzenia Rady zostały odwołane. Jednakże w konsultacjach
z poszczególnymi przedstawicielami Rady zdecydowano się wprowadzać działania wspierające
przedsiębiorców m.in. poprzez: odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, obniżenie
czynszów dzierżawnych za pawilony handlowe, obniżenie opłaty za ogródki gastronomiczne, umorzenie
zaległości od podatku od nieruchomości i środków transportu, ulgę 100% za czynsz dla lokali
zamkniętych w czasie wiosennego lokcdownu i ulgę 70 proc. dla pozostałych lokali. Wartość tego
wsparcia w 2020 roku wyniosła ponad 1 mln złotych.

Wsparcie rynku pracy
Rozwój lokalnych firm jest także determinowany przez udział w zamówieniach publicznych.
Doświadczenie innych miast wyraźnie potwierdza znaczenie wydatków pro-infrastrukturalnych na
długookresowy wzrost gospodarczy. Wzrost dostępności miasta dzięki inwestycjom w infrastrukturę,
generuje impulsy rozwojowe miejscowych firm. W 2020 roku lokalne firmy wykonywały zadania
inwestycyjne zlecone przez Gminę. Przeprowadzono również prace interwencyjne (roboty publiczne) na
kwotę 691.487,85 zł, gdzie prace znalazło 68 osób (w tym 7 osób z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudnił 4 osoby w ramach robót publicznych
skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – z tego tytułu wypłacił im wynagrodzenie brutto 122.570,27
zł.
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zadania inwestycyjne zrealizowane częściowo lub
w całości przez lokalne firmy.

Lp.
1.

Nazwa zadania
Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD ,,Relaks”

Wykonanie
106.737,46

w Głogowie od strony ul. Akacjowej (III Okręg Konsultacyjny)”
2.

Dokumentacja techniczna – drogi

73.007,00

3.

Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na

557.141,65

budynek mieszkalny z budynkami TBS
4.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich

2 631 710,29

5.

Infrastruktura na Starym Mieście

5 074 111,25

6.

Osiedle Złota Podkowa

696 453,85

7.

Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów,

99.641,00

Nosocice, Widziszów
8.

ul. Starowałowa II etap + poterna + dokumentacja
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27.000,00

9.

278.255,87

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska,
Słodowa w Głogowie

10.

Rozbudowa i modernizacja cmentarza - dokumentacja

10.200,00

11.

Sp nr 12 – przebudowa segmenty żywieniowego

19.187,41

12.

Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie

6.888,00

13.

Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym

4.500,00

nr 17 w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie
w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci
w wieku 2-6 lat
14.

Przedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo - rekreacyjna z funkcją

8.610,00

edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na terenie PP 20
15.

Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą

8.118,00

przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie
16.

Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej

15.168.538,29

17.

Budowa hospicjum

88.041,37

18.

Adaptacja budynku Kino Jubilat na Miejskie Centrum Integracji –

48.470,00

dokumentacja
19.

Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie

53.821,64

kościoła Bożego Ciała w Głogowie
20.

Oświetlenie ulic na terenie miasta

42.189,27

21.

Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie

22.

Budowa wiaty grillowej przy budynku ul. Perseusza

12.300,00

23.

Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie

13.000,00

24.

Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową

16.313,47

20 828 795,33

niezbędnej infrastruktury
25.

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem

20.910,00

zabaw - dokumentacja
26.

Zagospodarowanie wód opadowych w gminie

948.539,26

27.

Fort gwiaździsty

30.750,00
razem
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46.873.230,41

Planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo
Polityka przestrzenna
Polityka przestrzenna traktowana jest jako działania zmierzające do budowania racjonalnych i trwałych
struktur funkcjonalno-przestrzennych miasta oraz aktywnego zarządzania miastem. Jakość przestrzeni
miejskiej budowana jest poprzez sprawny system zarządzania tą przestrzenią. Polityka ta jest
realizowana poprzez dokumenty planistyczne tworzące prawo miejscowe, inwestycje publiczne,
publiczno–prywatne i prywatne, oraz wdrażanie zasad gospodarowania nieruchomościami, a także
programy i zadania wynikające z polityk: transportowej, mieszkaniowej, opieki nad zabytkami, ochrony
środowiska, zasobów przyrodniczych i innych.
Obowiązek dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynika z art. 32 ust.2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami). Ma ona
na celu ocenę postępu w opracowywaniu planów miejscowych i sformułowanie wniosków, dot. oceny
aktualności studium i planów miejscowych. Jej wyniki pozwalają sformułować wieloletni program prac
planistycznych. Ocena zmian obejmuje namacalne, dostrzegalne w krajobrazie miasta zmiany „fizyczne”,
jak i dokonane zmiany prawne terenów, związane ze zmianami własnościowymi terenów i formą ich
użytkowania. Rozwój miasta jest procesem zróżnicowanym, skomplikowanym i wielopłaszczyznowym,
dotyka wielu dziedzin, stąd ocenie poddano najważniejsze z nich. Ocena ma na celu zilustrowanie
obecnego stanu pokrycia miasta dokumentami planistycznymi, stopnia ich aktualności oraz wskazanie
potrzeb w zakresie ich zmian oraz sporządzenia nowych opracowań. Politykę przestrzenną, kierunki
i cele rozwoju miasta określa strategiczny dokument – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Głogowa. Nie stanowi ono prawa miejscowego lecz jest tzw. aktem
kierownictwa wewnętrznego. Instrumentem planistycznym dającym podstawy prawne dotyczące
lokalizacji inwestycji jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu
miejscowego sposób zagospodarowania ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało
uchwalone Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. W okresie
objętym analizą wpłynęło wiele wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, których realizacja wymagałaby uprzedniej zmiany studium uikzp. Zmiany te w znacznej
części wynikają z komercyjnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym dotyczących przemysłu i budownictwa
mieszkaniowego. Najważniejsze z nich dotyczyły:


zmiany funkcji terenu byłego placu budowy elektrociepłowni Widziszów z funkcji przemysłowej
na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi,



wyłączenia z terenów kolejowych działek, przeznaczonych do sprzedaży i zagospodarowania pod
komercyjne działalności gospodarcze,



korekt funkcji terenów, których przeznaczenie w studium odbiega od stanu rzeczywistego,



korekt w zakresie klasyfikacji i przebiegu planowanej sieci drogowej.

Zmieniające się uwarunkowania rozwoju przestrzennego oraz wynikający z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym warunek zgodności ustaleń planów miejscowych z zapisami studium
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rzutował na konieczność podjęcia kolejnej zmiany studium, tak, aby stworzyć warunki prawne, dające
możliwość dokonania zmian planów miejscowych dla realizacji komercyjnych i ważnych z punktu
widzenia gminy inwestycji na terenie miasta.
W tej sprawie Rada Miejska w Głogowie podjęła Uchwałę Nr XLV/297/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uikzp m. Głogowa. Po przeprowadzeniu prac
planistycznych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało
uchwalone 30 marca 2017 r. W świetle powyższego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa jest aktualne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Podobnie jak w okresie wcześniejszym, sporządzanie nowych oraz dokonywanie zmian istniejących
planów miejscowych wynika głównie z:


wniosków zewnętrznych, składanych przez zainteresowanych do Prezydenta Głogowa,



wniosków „z urzędu”, dotyczących realizacji inwestycji ważnych z punktu widzenia zadań
własnych gminy,



bieżących analiz zmian zachodzących w zagospodarowaniu miasta i ujawniających się przy tym
potrzeb planistycznych,



wymagań wynikających z wprowadzenia w lipcu 2003 roku nowej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym ustaleń studium (...), wiążących dla rozwiązań
planów miejscowych,



konieczności dostosowania zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego do zmieniających się przepisów prawa.

Utrzymująca się, pomimo spadku ludności, dynamika rozwoju miasta wiąże się nie tylko z nowymi
inwestycjami ale również z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości istniejących. Wynika to
przede wszystkim z takich procesów jak np.:


restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw,



zagospodarowanie terenów i obiektów powojskowych i PKP,



przekształcenia własnościowe w zasobach mieszkaniowych gminy oraz SM „Nadodrze”,



rozwój przedsiębiorczości, poszukującej nowych miejsc prowadzenia działalności.

Uwarunkowania te „wymuszają” podejmowanie zmian planów miejscowych tak, aby nie tworzyły barier
prawnych dla swobody prowadzenia i rozwoju działań inwestycyjnych.
Z uwagi na długotrwałą procedurę i dużą liczbę planów składane wnioski pozytywnie zaopiniowane przez
Prezydenta Głogowa są realizowane w kolejności wynikającej z ilości złożonych wniosków do danego
planu. Jednak istotnym elementem rzutującym na termin podjęcia procedury jest faktyczne
uwarunkowanie ważnym interesem gminy, wyrażone wnioskami „z urzędu”.
Plany miejscowe sporządzone są dla terenów zainwestowania miejskiego oraz krótkoperspektywicznych
terenów rozwojowych. Nie objęto nimi dużych kompleksów rozłogów rolnych, łęgów nadodrzańskich,
zabudowanych terenów o niewielkim potencjale inwestycyjnym. Na ogólną powierzchnię miasta tj. 3537
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ha pokrycie planami miejscowymi 3004,25 ha (85,54 %). Obecnie Głogów posiada 115 obowiązujące
plany miejscowe i ich zmiany.
W trakcie opracowania wg. stanu na kwiecień 2020 jest 17 zmian planów miejscowych i planów
miejscowych o łącznej powierzchni 248,96 ha . Obejmują one m. in. Ostrów Tumski, Biechów, Nosocice,
Krzepów (w tym nowe tereny nie objęte dotychczas planem), Wschodnią dzielnicę przemysłową, Osiedle
Piastów Śląskich jedn. C i E (w tym nowe tereny nie objęte dotychczas planem), Śródmieście (teren kina
Jubilat).
Do ważniejszych zadań samorządu miejskiego w najbliższych latach będą należeć:


skuteczne działania mające na celu zbycie i zagospodarowanie terenów LSSE,



przygotowanie organizacyjne i finansowe do rozpoczęcia procesu zabudowy Ostrowa
Tumskiego,



kontynuowanie projektu ,,Nowy Piastów” – budowa jednorodzinna i wielorodzinna,



realizacja zagospodarowania działki przed ratuszem (postepowanie wynikające z uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu),



podjęcie aktywnej polityki tworzenia gminnego zasobu gruntów i obrotu nieruchomościami, pod
realizację ważnych celów publicznych oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza
jednorodzinnego (os. Górka, Nosocice, Krzepów, os. Piastów Śl.),



wspieranie procesu zagospodarowywania i udostępnianie zabytków Głogowa,



uzbrajanie nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje, np. w obrębie Miejskiej Strefy
Inwestycyjnej (MSI),



współpraca w procesie budowy obwodnicy drogowej miasta z nowym mostem na Odrze,



powiększenie cmentarza komunalnego w Brzostowie,



utrzymanie i rozwój terenów publicznej zieleni urządzonej, np. Oś. Górka, Oś. Piastów Śl.,



zagospodarowanie terenów powojskowych,



dalsza rewitalizacja os. Żarków.

Podstawowym narzędziem tworzenia reguł zagospodarowania oraz przygotowania terenów dla różnych
nowych zamierzeń inwestycyjnych są plany miejscowe. Jednocześnie są one narzędziem, które w świetle
obecnego prawa może nakładać na gminę szereg zobowiązań o charakterze finansowym
i inwestycyjnym. Poniżej określa się zalecane zasady polityki, odnoszące się do przystępowania do
sporządzania miejscowych planów:


konieczne jest przystąpienie do planów miejscowych w przypadkach określonych w art. 10 ust.
2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),



pożądane jest przystępowanie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenach komunalnych, których wartość w wyniku uchwalenia planu
znacząco wzrośnie,
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celowe jest przystępowanie do planu miejscowego dla terenów, gdzie zagrożone są szczególne
interesy gminy, np. dla realizacji celów publicznych,



warto obejmować planami miejscowymi obszary, dla których przygotowano atrakcyjną
koncepcję zagospodarowania oraz istnieje zainteresowany jej realizacją wiarygodny inwestor,



wskazane jest przystępowanie do planów na obszarach o potencjalnie korzystnej lokalizacji dla
nowych, atrakcyjnych inwestycji, ale które nie mogą być odpowiednio zagospodarowane ze
względu na niewłaściwą wewnętrzną strukturę przestrzenną (np. brak skomunikowania)
lub niekorzystną strukturę własnościową (np. niedogodny układ działek),



wskazane jest przystępowanie do planów miejscowych na obszarach, na których będzie
to skuteczna metoda ochrony określonych walorów środowiska naturalnego lub kulturowego
oraz warunków cennych dla przestrzeni publicznych,
warto przystępować do planu miejscowego dla umożliwienia realizacji urządzeń i obiektów
wynikających z rozstrzygnięć przyjętych w Studium uikzp, których wykonanie wymaga uprzednio
zmiany przeznaczenia gruntów.



W 2020 roku wpłynęły 22 wnioski w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w tym 19
zostało przyjętych (1 wniosek traktowane jako inicjatywa Gminy Miejskiej Głogów), a 3 wnioski od
podmiotów zewnętrznych zostało odrzuconych.

Lokalny Program Rewitalizacji
Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych. Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter kompleksowy i dotyczy
zarówno sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Działania rewitalizacyjne mają charakter
zintegrowany i wielopłaszczyznowy, a w tworzenie opracowania włączona została społeczność lokalna:
mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy. Lokalny Program Rewitalizacji dla Głogowa na lata 2016-2020
został opracowany zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014 –2020 z dnia 3 lipca 2015 r. Zgodnie z Wytycznymi proces rewitalizacji rozumiany jest jako
„kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez
interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy
władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi,
np. branżą transportową, energetyczną, zgodnie z celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów
strategicznych i planistycznych).
Lokalny Program Rewitalizacji określa obszary zdegradowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów
wyodrębnione na podstawie analizy zgodnej z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r., założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji oraz
Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
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W obrębie granic terenów zdegradowanych zostały wyodrębnione poszczególne obszary kompleksowej
i zintegrowanej rewitalizacji obejmujące obszar przestrzenny, społeczny i gospodarczy Głogowa.
Strategiczna część opracowania stanowi założenia programowe rewitalizacji oraz jej celów. Określona
została wizja, czyli stan pożądany po wyprowadzeniu wyznaczonych obszarów ze stanu kryzysowego,
kierunki interwencji, cel strategiczny oraz odpowiednie działania rewitalizacyjne. W celu spełnienia wizji
oraz celu strategicznego opracowany został wykaz projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru
zdegradowanego ujętych w horyzoncie czasowym w okresie 2016-2020.
Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji określono w oparciu o diagnozę i identyfikację potrzeb
rewitalizacyjnych. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji zostało dokonane na podstawie analizy
wskaźnikowej wyznaczonych jednostek urbanistycznych w Głogowie, w sferze społecznej, gospodarczej
oraz przestrzennej. Określony obszar ujęty Lokalnym Programem Rewitalizacji został potwierdzony przez
mieszkańców i interesariuszy Głogowa poprzez zastosowanie metod partycypacji społecznej: badania
ankietowego oraz procesu konsultacji społecznych. Obszar rewitalizacji stanowi centrum Głogowa. Jest
to tzw. „serce miasta”, które powinno pełnić funkcję ośrodka wydarzeń kulturalno-rozrywkowych,
a także stanowić przestrzeń dla rozwoju działalności gospodarczej. Potencjałem centrum jest jego
wartość historyczna, która odpowiednio wykorzystana może przyczynić się do wzrostu
rozpoznawalności Głogowa oraz poziomu atrakcyjności turystycznej. Poprzez przywrócenie centrum
dawnych funkcji nastąpi integracja przerwanej tkanki miejskiej zarówno w sferze społecznej, jak
i przestrzennej, co spowoduje wzrost integracji społecznej oraz poczucia tożsamości lokalnej
mieszkańców.
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Głogowa na lata 2016-2020 opiera się na
kompleksowym ujęciu procesu rewitalizacji, obejmującym działania aktywizujące i integrujące
społeczność lokalną oraz dotyczące renowacji infrastruktury mieszkaniowej i technicznej. Ponad 1000 –
letnie centrum Głogowa stanowi jeden z najistotniejszych zasobów, który może stać się fundamentem
rozwoju miasta w aspekcie niwelowania obszarów koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych.
Głogów posiada dobrze zachowany układ urbanistyczny. Obecnie jest on wpisany do rejestru zabytków
i objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Powojenny rozwój Głogowa zmodyfikował obrzeża i powiązania
starówki ze Śródmieściem (np. budowa ul. Brama Brzostowska). Rewitalizację centrum Głogowa
zaplanowano w formie trzech kierunków interwencji wyodrębnionych na podstawie analizy danych
zastanych, diagnozy potrzeb i problemów rewitalizacyjnych. Dziedziny te odpowiadają na
zidentyfikowane zjawiska kryzysowe, natomiast misją Głogowa jest rewitalizacja przestrzeni oraz
aktywizacja społeczno -gospodarcza mieszkańców miasta w celu wykreowania atrakcyjnego, otwartego
i bezpiecznego centrum Głogowa oraz stworzenia wizerunku nadodrzańskiej miejscowości dbającej o
tożsamość z jej ponad 1000-letnia historią.
Zadania przyjęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Głogowa na lata 2016-2020, przyjętych Uchwałą
nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2016 r. :
Projekty kluczowe:


budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie. Teren uzbrojono w sieci
wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne i niezbędne urządzenia techniczne gwarantujące
odwodnienie, oświetlenie i monitoring terenu oraz pracę fontann. Przeprowadzono badania
archeologiczne w miejscu pozostałości kościoła św. Krzyża. Wybudowano miejsca postojowe
(wzdłuż nowej ulicy Nadodrzańskiej i na nowym parkingu przy ul. Piotra Skargi). Utwardzono i
oświetlono cięgi komunikacyjne, rowerowe piesze. Urządzono trawniki i nasadzono drzewa.
Rabaty obsadzono bylinami, trawami i krzewami. Teren wyposażono w elementy małej
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architektury: ławki, kosze i donice. Urządzono zostaną zielone strefy rekreacyjne wyposażone w
ławki, hamaki, stoliki, trampoliny, szachownice. Ukończono realizację otoczenia wokół
pozostałości po kościele św. Krzyża, oświetlono relikty, zamontowano tablice informacyjne,
połączono Bulwar ze starówką oraz dokończono prace przy dwóch fontannach (2020 r.),
remont estakady drogowej i wiaduktu przy Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie.
Zabezpieczenie ściany estakady przy torach kolejowych pod ul. Nadbrzeżną (obiekt objęty
gminną ewidencją zabytków). Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2019 r.,
remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Głogowie. W ramach
przygotowywanej dokumentacji, związanej z całkowitą przebudową linii kolejowej 273 czyli
relacji Wrocław-Głogów-Szczecin przez PKP PLK przewidziana jest przebudowa wszystkich
obiekty inżynieryjnych w tym wiaduktu,
zagospodarowanie Parku Słowiańskiego oraz Placu Saperów (II etap) w Głogowie wraz z
przebudową i budową nowej infrastruktury. Fontanna w Parku Słowiańskim w lipcu 2020 r.
została uruchomiona i udostępniona mieszkańcom,
odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie- zakończono listopad 2019 r.,
repertuar zaplanowany na 2020 r. realizowany w b. ograniczony sposób z uwagi na
wprowadzona sytuację pandemiczna w kraju,
zagospodarowanie ruin kościoła św. Mikołaja w Głogowie. W 2020 r., podobnie jak w okresie
wcześniejszym, w sposób ciągły Gmina Miejska Głogów prowadzi prace mające za zadanie
utrzymanie zabytku w należytym stanie. Cykliczne, rokroczne imprezy (w tym koncerty i
nabożeństwa) organizowane w ruinach dawnego kościoła farnego ożywiają i uatrakcyjniają
starówkę głogowską. Ruiny okolicznościowo udostępniane w ramach tych imprez wpisały się w
kalendarz wydarzeń miasta,
przebudowa Placu Jana z Głogowa oraz ulicy Poczdamskiej w Głogowie. Zadanie przewidziane
do realizacji w późniejszym terminie,
przebudowa Alei Wolności w ramach rewitalizacji w Głogowie–zakończono grudzień 2019 r.,
rewitalizacja Amfiteatru przy Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie. Zadanie przewidziane do
realizacji w późniejszym terminie.

Projekty komplementarne:













termomodernizacja budynku wielolokalowego (ul. Piotra Skargi 15),
termomodernizacja budynku wielolokalowego (ul. Kołłątaja 1),
termomodernizacja budynku wielolokalowego w Głogowie (Staszica 18),
termomodernizacja budynku wielolokalowego w Głogowie (Wały Bolesława Chrobrego),
termomodernizacja budynku wielolokalowego w Głogowie (Wały Bolesława Chrobrego 7),
opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz standardów projektowych dla
modernizacji układu komunikacyjnego na obszarze objętym LPR,
rozwój działań środowiskowych CAL na terenach rewitalizowanych MOPS w Głogowie,
popularyzacja nowoczesnych gier planszowych Stowarzyszenie Centrum Działań alternatywnych
„Bastion” Głogów,
głogowskie Gry Uliczne Na piechotę,
akcja Stacja Pogodowa w Głogowie,
głogowska Duża Gra Planszowa,
otworzyć świat - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań”.
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Zadania komplementarne, zostały zgłoszone do realizacji przez różnych Interesariuszy rewitalizacji. Mają
one za zadanie wspomagać proces rewitalizacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sposób ciągły
prowadzi szereg działań środowiskowych na terenach rewitalizowanych. Stowarzyszenie Centrum
Działań Alternatywnych „Bastion” Głogów w ramach swojej działalności włącza się w udział w imprezach
ogólnomiejskich poprzez promocję gier planszowych.
Termomodernizacja budynku „stoczniowego” (budynek na przedłużeniu ulic Kołłątaja, Piotra Skargi oraz
między ulicą Staszica i Wały Bolesława Chrobrego) nie została zrealizowana.

Program opieki nad zabytkami
Gmina Miejska Głogów realizowała w 2020 roku następujące wytyczne Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami m. Głogowa:








sukcesywna budowa infrastruktury na Starym Mieście – przeprowadzono zmiany w urządzonej
w latach 2018-2019 strefie płatnego parkowania na Rynku, gdzie po likwidacji placu budowy
i otwarciu Teatru Miejskiego wyznaczono nowe strefy parkowania (rezygnacja
z dotychczasowego parkingu przed teatrem).
budowa dojścia pieszego z płyt granitowych łączącego tymczasowo utwardzaną ul. Szewską
z Bulwarem nadodrzańskim,
zrewitalizowano podwórko w obszarze Starego Miasta-w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska,
Słodowa.
budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie - zwiększenie atrakcyjności
miasta. W 2020r. oddano do użytkowania zaplanowany pierwotnie pełny zakres realizowanej od
lat inwestycji: parking między ul. Kołłątaja –Nadodrzańską – P. Skargi; ul. Nadodrzańska
z miejscami postojowymi, ciągi piesze wyposażone w elementy małej architektury (ławki, kosze,
hamaki, donice z drzewami), miejsce do gry w szachy, dwie iluminowane fontanny, trawniki
z miejscami rekreacji czynnej – trampolinami. Cały teren został skanalizowany i oświetlony
(zróżnicowane formy iluminacji). Wyeksponowano relikty średniowiecznych kościołów: pw. św.
Stanisława i pw. św. Krzyża. Zamontowano na słupach oświetleniowych budki dla jeżyków,
uruchomiono instalację monitoringu, wybudowano dwie toalety publiczne. Na bieżąco
prowadzona jest sezonowa pielęgnacja urządzonej zieleni. Głogów zyskał fragment nowoczesnej
miejskiej przestrzeni publicznej o skali europejskiej.
odbudowano kamienną fontannę w miejscu i formie przedwojennego zdroju Reutera na Placu
Gen. Nepomucena Umińskiego (przy ul. Kołłątaja).

Jednocześnie Gmina udzieliła dotacji na prace konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach
zabytkowych miasta. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada
2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwałą Nr
XXII/176/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – przeznaczono 550 000,00 zł, z czego dla:



Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Głogowie – 200 000,00 zł na wykonanie remontu
i naprawy elewacji wież pojezuickiego kościoła p.w. Bożego Ciała
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca, ul. Okrężna 14 w Głogowie - 50.000,00 zł na
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego kościoła p.w. św.
Wawrzyńca,
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Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kolegiata – 300.000,00
zł na remont ściany zachodniej kościoła oraz pomieszczeń nad Kaplicą Mariacką i Zakrystią.

Dotowane w 2020 r. prace w obiektach zabytkowych zostały zrealizowane zgodnie z planowanymi
zakresami prac.
Wspieranie odbudowy i remontu innych obiektów zabytkowych:


Zamek Książąt Głogowskich – zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku MAH, realizowane
w 2019 r. prace zakończono w marcu 2020r. Prace zakończono w marcu 2020 w oparciu
o wykonaną wcześniej dokumentacje projektową. Wykonano iluminację świetlną północnej
części Zamku,

Systematyczne udostępniano pozostałe obiektów fortyfikacyjnych. Zadanie realizowane w sposób
ciągły. Obsługą zajmują się pracownicy Centrum Informacji Turystycznej. W szczególności organizowane
są zwiedzania obiektów wraz z przewodnikiem w ramach zorganizowanych imprez typu: Zima i Lato
w Twierdzy, a także przy okazji miejskich imprez okolicznościowych. Na podstawie opracowanej
wcześniej dokumentacji, wybrano wykonawcę prac zabezpieczających i konserwatorskich na obiekcie
blokhaus nr 2 przy ul. Piastowskiej (prace zakończono w marcu 2020 r.). Odremontowany element
fortyfikacyjny uatrakcyjnia przestrzeń parku,
Ponadto wykonano i zamontowano tablice z piaskowca upamiętniającą XV wiecznego głogowianina
Kaspra Elyana oraz wykonano oświetlenie alei głównej zabytkowego cmentarza przy ul. Legnickiej.
W ramach zadania: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej
infrastruktury” wykonano i oddano do użytku fontannę multimedialną.

Gospodarka gruntami gminy
W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 roku ilość gruntów w zasobach komunalnych zmniejszyła się
z 765 ha do 763 ha. W analizowanym okresie do zasobów gminy (gruntów stanowiących własność gminy
nie obciążonych innymi prawami) nabyto (z mocy prawa, w drodze decyzji administracyjnych, w obrocie
cywilno-prawnym) nieruchomości o łącznej pow. 1 ha 47 ar 70 m2. Z zasobów gminy (gruntów
stanowiących własność gminy nie obciążonych innymi prawami) zbyto (w drodze przetargów i w trybie
bezprzetargowym) nieruchomości o łącznej powierzchni 3 ha 14 ar 92 m2.
Dochody gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz opłat za trwały zarząd, dzierżawę,
użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 10.097.429,41 zł., co stanowi 108,39% planu ustalonego
na kwotę 9.315.550,63 zł., w tym:
Trwały zarząd i pierwsze opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste: - kwota 35.110,73 zł.,
co stanowi 21% zaplanowanej kwoty w wysokości 166.000,00 zł. w tym:


opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu płatne w terminie do 31 marca br.

Wykonanie budżetu na poziomie 21% wynika z faktu, że opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu jakie
powinny być uiszczone przez GOU do 31.03.2020 r. zostały rozłożone na 2 raty płatne w terminach do
18.12.2020 r. (kwota 22.683,97 zł) i do 31.01.2021 r. (kwota 133.392,09 zł). Ponadto, w związku z
wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z obrotu prawnego wycofano
formę ustanawiania prawa użytkowania wieczystego gruntów przy sprzedaży lokali mieszkalnych n/rz.
najemców.
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Użytkowanie wieczyste - kwota 659.631,83 zł., co stanowi 110% zaplanowanej kwoty w wysokości
600.000,00 zł.


opłaty roczne płatne w terminie do 31 styczna 2021 br. (termin płatności przesunięty
z 31.03.2020 r. na podstawie ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 poz. 568). Zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa Nr 44/2020 z 31.03.2020 r.
związku z wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r.
(Dz. U. z 2020, poz. 491) w/s ogłoszenia w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
umorzono odsetki od nieterminowych wpłat opłat za użytkowanie wieczyste gruntów do
31.08.2020 r.,

Dzierżawa, bezumowne korzystanie z nieruchomości, czasowe i trwałe zajęcie gruntów gminnych w
celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - kwota 1.443.753,63 zł., co stanowi 120,00%
zaplanowanej kwoty w wysokości 1.207.730,00 zł.
Na kwotę tą składają się czynsze roczne i miesięczne za grunty wydzierżawiane z zasobów Gminy
Miejskiej Głogów oraz opłaty za czasowe i trwałe zajęcie terenów gminnych w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie:


czasowe zajęcie terenu: 194.520,00 zł netto; 44.792,50 zł VAT; 239.312,50 zł brutto,



trwałe zajęcie terenu: 127.017,19 zł netto; 29.214,411 zł VAT; 219.454,01 zł brutto.

Powyższe kwoty stanowią dochody za czasowe i trwałe zajęcie terenów gminnych wynikające
z wystawionych faktur VAT od stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.
W związku z wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020,
poz. 491) w/s ogłoszenia w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Prezydent Miasta dokonał:



obniżenia czynszów dzierżawnych od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. – 118.554,45 zł netto,
umorzenia czynszów dzierżawnych od 12.03.2020 r. do 31.12.2020 r. – 14.941,02 zł netto.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 1.129.359,83 zł.,
co stanowi 101% zaplanowanej kwoty w wysokości 1.121.120,63 zł.
Sprzedaż mienia komunalnego - kwota 6.681.078,04 zł., co stanowi 110% zaplanowanej kwoty
w wysokości 6.100.000,00 zł. w tym m.in.:
Tryb bezprzetargowy:


sprzedaż lokali mieszkalnych – 63 mieszkania n/rz. najemców – kwota 1.340.282,90 zł netto,
0,00 zł VAT (transakcja zwolniona z VAT), 1.340.282,90 zł brutto;
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sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych na poprawienie
funkcjonalności nieruchomości już posiadanych:


1 nieruchomość w obr. 4 „Chrobry” ul. Głowackiego 35 (dz. o nr geod. 201
o pow. 39 m2) – 7.700,00 zł netto; 1.771,00 zł VAT, 9.471,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 15 „Biechów” (dz. o nr geod. 103 o pow. 2464 m2) – 68.000,00 zł
netto; 15.640,00 zł VAT, 83.640,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 6 „Hutnik” (dz. o nr geod. 482/1 o pow. 124 m 2) – 8.000,00 zł
netto; 1.840,00 zł VAT, 9.840,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 7 „Stare Miasto” (dz. o nr geod. 28/41 o pow. 4 m 2)
– 2.270,00 zł netto; 522,10 zł VAT, 2.792,10 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 9 „Żarków” (dz. o nr geod. 162/18 o pow. 22 m 2) – 4.800,00 zł
netto; 1.104,00 zł VAT, 5.904,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 5 „Kościuszki” (dz. o nr geod. 412/5 o pow. 10 m 2) – 3.500,00 zł
netto; 805,00 zł VAT, 4.305,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 5 „Kościuszki” (dz. o nr geod. 412/4 o pow. 11 m 2) – 3.800,00 zł
netto; 874,00 zł VAT, 4.674,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 13 „Brzostów” (dz. o nr geod. 375/32 o pow. 101 m 2) – I rata
2.300,00 zł netto; 5.244,00 zł VAT, 7.544,00 zł brutto,



1 nieruchomość w obr. 15 „Biechów” (dz. o nr geod. 148/4 o pow. 5346 m2) – 127.000,00
zł netto; 29.210,00 zł VAT, 156.210,00 zł brutto.



sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej przy ul.
Kamienna Droga 6 obr. 3 (dz. o nr geod. 60/6 o pow. 1555 m2) – 232.700,00 zł netto; 0,00 zł VAT,
232.700,00 zł brutto;



sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych:


1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” ul. Książąt Żagańskich (dz. o nr geod. 149/4
o pow. 5539 m2) – 1.150.000,00 zł. netto; 264.500,00 zł. VAT, 1.414.500,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 6 „Hutnik” (dz. o nr geod. 913 i 914 o łącznej pow. 543 m 2) –
43.430,00 zł. netto; 9.988,90 zł. VAT, 53.418,90 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 14 „Nosocice” ul. Akacjowa (dz. o nr geod. 16/6 i udz ½ w dz 16/5
o łącznej pow. 920 m2) – 47.470,00 zł. netto; 10.918,10 zł. VAT, 58.388,10 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 14 „Nosocice” ul. Akacjowa (dz. o nr geod. 16/7 i udz ½ w dz 16/5
o łącznej pow. 1030 m2) – 49.490,00 zł. netto; 11.382,70 zł. VAT, 60.872,70 zł. brutto;
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1 nieruchomość w obr. 9 „Żarków” (dz. o nr geod. 219/1 i 219/2 o łącznej pow. 29 m2) –
1.515,00 zł. netto; 348,45 zł. VAT, 1.863,45 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 9 „Żarków” (dz. o nr geod. 429/14, 430/7, 431, 471/2 o łącznej
pow. 6421 m2) – 656.500,00 zł. netto; 150.995,00 zł. VAT, 807.495,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 14 „Nosocice” (dz. o nr geod. 28 o pow. 78 m 2) – 5.050,00 zł.
netto; 1.161,50 zł. VAT, 6.211,50 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 167 pow. 782 m 2) –
170.000,00 zł. netto; 39.100,00 zł. VAT, 209.100,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/32 pow. 715 m2) –
176.000,00 zł. netto; 40.480,00 zł. VAT, 216.480,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/33 pow. 735 m2) –
182.000,00 zł. netto; 41.860,00 zł. VAT, 223.860,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 168 pow. 705 m2) –
141.400,00 zł. netto; 32.522,00 zł. VAT, 173.922,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/41 pow. 744 m2) –
171.000,00 zł. netto; 39.330,00 zł. VAT, 210.330,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/42 pow. 705 m2) –
167.500,00 zł. netto; 38.525,00 zł. VAT, 206.025,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 9 „Żarków” (dz. o nr geod. 479/3 pow. 128 m2) – 20.200,00 zł.
netto; 4.646,00 zł. VAT, 24.846,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/36 pow. 1143 m 2) –
253.000,00 zł. netto; 58.190,00 zł. VAT, 311.190,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/35 pow. 817 m2) –
190.000,00 zł. netto; 43.700,00 zł. VAT, 233.700,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/43 pow. 748 m2) –
182.000,00 zł. netto; 41.860,00 zł. VAT, 223.860,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/44 pow. 727 m2) –
185.000,00 zł. netto; 42.550,00 zł. VAT, 227.550,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/37 pow. 859 m2 akt not
zawarty 07.01.2021 r.; w 2020 r. dokonano części wpłaty) – 28.954,47 zł. netto; 6.659,53
zł. VAT, 35.614,00 zł. brutto;



1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 27/38 pow. 836 m2) –
176.800,00 zł. netto; 40.664,00 zł. VAT, 217.464,00 zł. brutto;
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1 nieruchomość w obr. 10 „Piastów Śląskich” (dz. o nr geod. 170 pow. 729 m2) –
156.000,00 zł. netto; 35.880,00 zł. VAT, 191.880,00 zł. brutto,

na łączną kwotę netto 5.953.662,37 zł netto, 1.012.271,28 zł VAT, 6.965.933,65 zł brutto.
Powyższe kwoty stanowią dochody wynikające z wystawionych faktur VAT od stycznia 2020 r. do
31.12.2020 r.
Odsetki od sprzedaży nieruchomości na raty - kwota 27.791,13 zł., co stanowi 139% zaplanowanej
kwoty w wysokości 20.000,00 zł.
Renta planistyczna: kwota 376,65 zł., co stanowi 94% zaplanowanej kwoty w wysokości 400,00 zł.
Renta planistyczna związana jest z uchwalonymi mpzp zmieniającymi przeznaczenie gruntów. Nalicza się
ją w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany
mpzp w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty
uchwalenia bądź zmiany planu. W 2020 r. nie zaistniała sytuacja pozwalająca na wszczęcie postępowań
w/s naliczenia renty planistycznej. Dochody uzyskane w 2020 roku to opłaty zaległe z lat poprzednich.
Służebności gruntowe: kwota 120.045,57 zł., co stanowi 120% zaplanowanej kwoty w wysokości
100.000,00 zł., w tym:


Tauron Dystrybucja S.A. dz. 9/3, 9/4, 10/3, 11/3, 12/11, 12/9, 12/12 obr 3 „Wyspa Katedralna"
- kwota 16.400,00 zł. netto; 3.772,00 zł. VAT, 20.172,00 zł. brutto,



KGHM Polska Miedź S.A. dz. 163/40 obr „Szczyglice” Gm. Głogów - kwota 63.600,00 zł.
netto;14.628,00 zł. VAT, 78.228,00 zł. brutto,



WPEC S.A. w Legnicy dz. 430/1, 430/2, 344/17, 344/20 obr 9 „Żarków”" - kwota 4.810,00 zł.
netto; 1.106,30 zł. VAT, 5.916,30 zł. brutto,



Tauron Dystrybucja S.A. dz. 63/55 obr 4 „Chrobry" - kwota 314,67 zł. netto; 72,34 zł. VAT, 387,01
zł. brutto,



Osoba fizyczna dz. 412/6 obr 5 „Kościuszki" - kwota 2.860,00 zł. netto; 657,80 zł. VAT, 3.517,80
zł. brutto,



Tauron Dystrybucja S.A. dz. 271 obr 2 „Matejki”, 113/4 obr 7 „Stare Miasto”, 270/10, 308, 319
obr 6 Hutnik”, 86, 101/5 obr 13 „Brzostów” - kwota 26.410,00 zł. netto; 6.074,30 zł. VAT,
32.484,30 zł. brutto,



Osoba fizyczna dz. 293/3 obr 5 „Kościuszki" - kwota 3.160,00 zł. netto; 726,80 zł. VAT, 3.886,80
zł. brutto,

na łączną kwotę netto 117.554,67 zł netto, 27.037,54 zł VAT, 144.592,21 zł brutto.
Powyższe kwoty stanowią dochody wynikające z wystawionych faktur VAT od stycznia 2020 r. do
31.12.2020 r.
Opłata adiacencka: kwota 282,00 zł., co stanowi 94% zaplanowanej kwoty w wysokości 300,00 zł.
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Uchwałą Rady Miejskiej z 2007 r. ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30%
wzrostu wartości. Opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja
zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Osiągnięte dochody to zaległe
opłaty z lat poprzednich.
Wydatki gminy na opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz gospodarkę gruntami wynoszą
1.877.654,41 zł., co stanowi 84,08% planu określonego na kwotę 2.233.090,00 zł. w tym:
wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty umów notarialnych, świadectwa charakterystyki
energetycznej - kwota 112.480,50 zł., co stanowi 79,77% zaplanowanej kwoty w wysokości 141.000,00
zł. w tym:


Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych – 35.850,00 zł. z zaplanowanej kwoty 36.000,00 zł.,
tj. 99,58% (umowę z rzeczoznawcą majątkowym zawarto na kwotę 36.000,00 zł);



Wycena nieruchomości zabudowanych – 8.856,00zł. z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł.,
tj. 73,80% (umowę z rzeczoznawcą majątkowym zawarto na kwotę 11.808,00 zł.).



Wycena działek gruntu – 45.018,00 z zaplanowanej kwoty 51.000,00 zł, tj. 88,27% (umowa
z rzeczoznawcą majątkowym zawarto na kwotę 48.708,00 zł);



Wycena nieruchomości o nr geod. 83 obr 7 w ramach postępowania przedwywłaszczeniowego
– 984,00 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł., tj. 98,40%;



Sporządzenie aktualności operatów szacunkowych – 276,75 zł. z zaplanowanej kwoty 1.000,00
zł., tj. 27,68%;



Ogłoszenia prasowe prasa regionalna (Tygodnik Głogowski) – 3.574,68 zł z zaplanowanej kwoty
4.000,00 zł., tj. 89,37%;



Ogłoszenia prasowe prasa ogólnopolska (Rzeczpospolita) – 2.903,43 zł. z zaplanowanej kwoty
4.000,00 zł., tj. 72,59%;



Ogłoszenia radiowe Radio Elka – 2.509,20 zł. z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł., tj. 41,82%, nie
zaistniała konieczność emisji większej liczby ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości;



Koszty umów notarialnych – 7.783,44 zł. z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł., tj. 38,92%;



Świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 4.725,00 zł. z zaplanowanej kwoty 6.000,00
zł., tj. 78,75% (umowę z wykonawcą świadectw zawarto na łączną kwotę 5.950,00 zł).

Opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - kwota 9.625,00 zł., co stanowi 74,04% zaplanowanej kwoty
w wysokości 13.000,00 zł.
Opłaty na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – kwota 352.334,26 zł.,
co stanowi 99,81% zaplanowanej kwoty w wysokości 353.000,00 zł. w tym:


Opłaty jednorazowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w prawo własności zgodnie z zaświadczeniami Starosty Powiatu Głogowskiego – 23.681,60 zł;



opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu n/rz. Skarbu Państwa – 265.733,43 zł;
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opłata roczna za wyłączenie gruntu dz. 137/4 obr. 10 z produkcji rolnej na podstawie decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.501.2016 z 04.01.2016 r. - 6.573,65 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 483/2, 492, 487 obr 9 z produkcji rolnej na podst.
decyzji Starosty Głogowskiego OŚ.6124.379.2016 z 14.04.2016 r. - 8.815,49 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 428/32 obr. 9 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.715.2016 z 19.07.2016 r. – 5.114.95 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 85/3 obr. 12 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.255.2017 z 01.02.2017 r. – 4.065,44 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 47/1 obr. 12 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.334.2017 z 30.03.2017 r. – 14.774,77 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 503/8 obr. 18 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.373.2017 z 29.05.2017 r. – 17.287,65 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 118/5 obr. 11 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.482.2017 z 06.10.2017 r. – 1.542,06 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 162/2 obr. 11 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.147.2019 z 24.04.2019 r. – 2.885,36 zł;



opłata roczna za wyłączenie gruntu o nr geod. 162/14 obr. 11 z produkcji rolnej na podst. decyzji
Starosty Głogowskiego Nr OŚ.6124.209.2019 z 08.07.2019 r. – 1.852,46zł;

opłata za wystawienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaświadczenia zezwalającego na
wykreślenie obciążenia z działu III KW 104097/6 - 7,40 zł
Postępowania sądowe - kwota 4.847,90 zł., co stanowi 37,29% zaplanowanej kwoty w wysokości
13.000,00 zł. w tym:


zwrot kosztów zastępstwa procesowego na podstawie Postanowienia z dnia 10.07.2019 r.
w sprawie sygn. akt I Ns 81/91 dotyczy służebności WPEC dz. 193/1 i 193/2 obr. 1 – 497,00 zł,



zwrot kosztów postępowania klauzulowego (postępowanie spadkowe) – 170,00 zł,



opłata kancelaryjna - dot. nabycia spadku – 14,00 zł,



opłata kancelaryjna - dot. nabycia spadku – 14,00 zł,



wezwanie komornika sądowego Kmn 317/20 spis inwentarza (postanowienie o nabyciu spadku
I Ns 265/18) – 502,45 zł,



wezwanie komornika sądowego Kmn 85/20 spis inwentarza (postanowienie o nabyciu spadku
I Ns 161/19) – 502,45 zł,



zwrot kosztów procesu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w/s o zasiedzenie służebności przesyłu
dz. 39/4 obr. 13 – 1.617,00 zł,
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zaliczka na biegłego z zakresu wyceny nieruchomości dz. 623/2 obr. 9 (Netto Sp. z o. o.) –
1.000,00 zł,



zwrot kosztów postępowania na rzecz WPEC w Legnicy S.A. w/s o ustanowienie służebności
przesyłu – 497,00 zł.

Zakup nieruchomości – kwota 1.298.670,00 co stanowi 83,08% zaplanowanej kwoty w wysokości
1.563.090,00 zł. w tym:


nabycie do zasobów GMG dz. 6/1 i 6/2 obr. 13 pod cmentarz (wykup w IV ratach) – IV rata
421.390,00 zł,



nabycie do zasobów GMG dz. 112 obr. 13 pod obwodnicę – 163.000,00 zł.,



odszkodowanie za dz 59/3 o pow 75 mkw obr 12 (poszerzenie ul W Pola) – 4.700,00 zł,



nabycie do zasobów miasta dz 160 obr 11 od osób fizycznych – 23.580,00 zł,



nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 11A/19 – 84.300,00 zł,



nabycie do zasobów GMG dz. 43/4 i 119 obr. 10 pod budownictwo mieszkaniowe (wykup w III
ratach) – II rata 175.000,00 zł,



nabycie do zasobów GMG dz. 365/1 obr. 13 pod parking i drogę dojazdową przy cmentarzu na
ul. Świerkowej (wykup w IV ratach) – II rata 426.700,00 zł.

Opracowanie geodezyjne – kwota 89.953,50 zł., co stanowi 89,95% zaplanowanej kwoty w wysokości
100.000,00 zł. w tym:


Wznowienie znaków granicznych – 20.790,00 zł. z zaplanowanej kwoty 22.000,00 zł.,
(umowę z geodetą zawarto na kwotę 22.000,00 zł.), tj. 94,50%,



Opracowanie podziałów geodezyjnych – 39.500,00 zł. z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł.,
(umowę z geodetą zawarto na kwotę 40.000,00 zł.), tj. 98,75%,



Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych – 9.440,00 zł. z zaplanowanej kwoty 13.000,00
zł., (umowę z geodetą zawarto na łączną kwotę 13.000,00 zł.), tj. 72,62%,



Dokumentacja geologiczna do celów sprzedaży nieruchomości – 5.904,00 zł. z zaplanowanej
kwoty 6.000,00 zł., (umowę z pracownią geologiczną zawarto na łączną kwotę 5.904,00 zł.),
tj. 98,40%,



Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków (PODGiK) – 13.520,00 zł. z zaplanowanej kwoty
18.200,00 zł., tj. 74,29%,



wykonanie pomiarów geodezyjnych murów Mariny II w celu stwierdzenia przesunięć nabrzeża
w kierunku nurtu rzeki – 799,50 zł z zaplanowanej kwoty 800,00 zł, tj. 99,94%.

Wynagrodzenia należne LSSE – kwota 9.734,25 zł., co stanowi 97,34% zaplanowanej kwoty w wysokości
10.000,00 zł. w tym:
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wynagrodzenie należne LSSE z tyt. oddania w użytkowanie wieczyste dz. 23/25 obr. 1. n/rz NTI
sp. z o.o. – 5.839,64 zł,
wynagrodzenie należne LSSE z tyt. oddania w użytkowanie wieczyste dz. 23/24 obr. 1. n/rz Olan
Południe sp. z o.o. – 3.894,61 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1/2012 z 26.06.2012 r. do porozumienia z 20.02.2008 r. Gmina Miejska Głogów
zobowiązana jest do uiszczania n/rz. LSSE odpowiednich wynagrodzeń z tytułu sprzedaży bądź oddania
w użytkowanie wieczyste gruntów na podstawie wystawionych przez LSSE faktur.

Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy opracowany został na lata 20162020 – uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVII/236/16 z dnia 25 października 2016r. (ogłoszony
w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego dnia 15 listopada 2016r., poz. 5098).
Celem Programu na lata 2016 – 2020 było wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej
do:
•

zwiększenia możliwości
mieszkańców,

zabezpieczenia

potrzeb

mieszkaniowych

najuboższych

•

poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta,

•

określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie
technicznym,

•

zwiększenia efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców oraz zapewnienie
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka odbywały się ma na zasadzie
celowości, przejrzystości, sprawiedliwości i efektywności. Skala potrzeb mieszkaniowych i zasady
efektywności wymagały zastosowania różnorodnych mechanizmów finansowania polityki
mieszkaniowej. Cele strategiczne realizowane były w miarę posiadanych środków w budżecie gminy oraz
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Społeczna polityka mieszkaniowa realizowana była
poprzez posiadany mieszkaniowy zasób. Realizacja zasad racjonalnego gospodarowania zasobem,
odbywała się poprzez poprawę stanu technicznego, utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym
oraz analizowanie możliwości najbardziej optymalnego jego wykorzystania. Gmina podejmowała
aktywne działania zapewniające rodzinom możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zgodnie z
własnymi preferencjami, możliwościami ekonomicznymi.
Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w w/w uchwale związane były z powiększaniem
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów w okresie 2015-2020 tj.:
•

przebudowę istniejącego budynku koszarowego (zadanie niezrealizowane w w/w okresie),

•

budowę budynku socjalnego przy ul. Krochmalnej (zadanie zrealizowane),

•

adaptację budynków i lokali na lokale komunalne i socjalne – w ramach tego zadania zakłada
się:
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adaptację lokalu przy ul. Obrońców Pokoju 26 z przeznaczeniem na 2 lokale socjalne
(zadanie zrealizowane),



adaptację lokali przy ul. Wały Chrobrego 6 z przeznaczeniem na 3 lokale komunalne,
(zadanie niezrealizowane),

•

przekwalifikowywanie lokali komunalnych na lokale socjalne i lokali socjalnych na lokale
komunalne (zadanie zrealizowane),

•

pozyskanie budynków lub lokali od osób fizycznych, firm i instytucji na podstawie
obowiązujących przepisów, celem adaptacji na lokale komunalne i socjalne,

•

nabywanie lokali od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie,

•

budowę budynków mieszkalnych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego,

•

inne możliwości powiększania zasobu mieszkaniowego gminy wynikające z Narodowego
Programu Mieszkaniowego,

•

współpracę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie.

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz ochronę praw lokatorów
założono do realizacji następujące działania:
•

inwentaryzację zasobu mieszkaniowego i ciągła aktualizacja danych o budynkach i lokalach
z uwagi na zmieniający się stan własności lokali, wynikający m.in. z wykupu lokali od gminy
przez najemców lub regulacji tytułów prawnych do lokali, np. po śmierci lub wyprowadzeniu
się najemcy.

•

weryfikację umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby
mieszkaniowe w innych budynkach (np. własność lokalu lub budynku).

•

wdrażanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany lokali mieszkalnych służącej do realizacji
celów, jakimi są:




racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów mieszkań poprzez dostarczanie
lokali zamiennych w każdym przypadku gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga
opróżnienia lokalu i przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania,
likwidacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych
przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkałych, a
dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania
opłat związanych z najmem mieszkania (czynsz),

•

prowadzenie postępowań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia liczby dłużników.

•

zmniejszenie liczby osób oczekujących na lokale socjalne i lokale tymczasowe.

W dniu 31 marca 2021 r. uchwałą nr XXXVIII/312/21 Rady Miejskiej w Głogowie przyjęto Wieloletni
Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021 – 2025.
Konieczność opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
wynikała z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Program ten określa w szczególności:
•

prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach,
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•

analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

•

planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

•

zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

•

sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach,

•

źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

•

wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty

•

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego

•

zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

•

opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: niezbędny zakres
zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, planowaną sprzedaż lokali.

Celem niniejszego Programu na lata 2021 – 2025 jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej
zmierzającej do: poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, określenia polityki
czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym, zwiększenie możliwości
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców oraz zwiększenia efektywności
zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Gospodarka mieszkaniowa
Politykę mieszkaniową oprócz powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulują dwie uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie:


Uchwała nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie
zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Głogów na lata 2016-2020,



Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXX/225/20 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Głogów.

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Głogów tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach
stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących
współwłasność Gminy i innych właścicieli (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze’). Zarówno
powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy, jak i ich ilość ulega ciągłym zmianom. Gmina Miejska Głogów
na dzień 31.12.2020 r. posiadała 1704 lokale mieszkalnych w tym:


1226 lokale komunalne,
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465 lokale socjalne



13 pomieszczeń tymczasowych.

Na koniec 2020 roku Gmina posiadała do realizacji 329 wniosków o zawarcia umowy najmu lokalu,
a w ubiegłym roku wpłynęło łącznie 108 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z tego:


do dalszej realizacji przyjętych zostało 65 wniosków,



negatywnie rozpatrzonych zostało 38 wniosków,



do dalszego wyjaśnienia odłożono 8 wniosków,

Gmina złożyła 36 ofert zawarcia umowy najmu lokalu. Czas oczekiwania na zawarcie umowy najmu
lokalu (od złożenia wniosku – do otrzymania oferty) wynosi średnio od 2 do 3 lat.
Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne i socjalne wynika z ilości złożonych wniosków, jak również ilości
wyroków sądowych o eksmisję z lokalu. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba ta wynosi:
Wyszczególnienie

Ilość wniosków
na 31-12-2020 r.
mieszkalnych
socjalnych
zasobu
50
113

wnioski złożone o przydział lokalu z
mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
wyroki sądowe orzekające o zobowiązaniu Gminy do
zapewnienia lokalu socjalnego

-

166

Stawki czynszowe za najem lokali w budynkach komunalnych od 01.07.2020 roku kształtują się na
poziomie od 2,12 zł/m2 do 5,48 zł/m2. Stawka czynszu za najem socjalny lokali od 01.07.2020 roku
wynosi 1,06 zł/m2.
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Głogów realizowana jest w szerokim aspekcie. W ramach
istniejącego zasobu mieszkaniowego realizowane są zamiany lokali. Realizowane są one pomiędzy
najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy oraz pomiędzy najemcami lokali
należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
W 2020 roku dokonano 10 zamian lokali, umożliwiając szczególnie najemcom lokali o niepełnym
standardzie na dokonywanie zamian na lokale pełnostandardowe, poprawiając ich warunki
mieszkaniowe.
W 2020 roku Gmina rozpoczęła realizację programu Mieszkanie na Start - rządowego programu dopłat
do czynszu, kierowanego najemców nowych lokali mieszkalnych utworzonych lub poddanych
rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Uczestnikami programu są Bank
Gospodarstwa Krajowego – dysponent środków na dopłaty, gmina – operator programu, inwestor –
podmiot zarządzający wynajmowanym lokalem mieszkalnym i osoby fizyczne jako beneficjenci dopłat.
Maksymalny okres stosowania dopłat dla jednego najemcy to 15 lat, maksymalny okres stosowania
dopłat do lokalu mieszkalnego to 20 lat od ukończenia inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
mogą one być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza: w
przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku
pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowych 40 punktów
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procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Miesięczna wysokość dopłaty jest
równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw.,
powierzchni normatywnej mieszkania oraz wspomnianego wyżej współczynnika dopłaty. Dodajmy, że
powierzchnia normatywna wynosi 20 m kw. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych i
zwiększa się o 15 m kw. dla każdej dodatkowej osoby w gospodarstwie domowym. Gmina obecnie
realizuje w/w Program z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – w zakresie 1 budynku
przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 4-10. W 2020 roku wydano 6 decyzji administracyjnych
przyznających dopłaty do mieszkań.
Dział Gospodarki Mieszkaniowej wydaje decyzje administracyjne dotyczące dodatków mieszkaniowych
i dodatków energetycznych. W roku 2020 wydanych zostało 1089 decyzji na łączną kwotę
1 274 194,78 zł, z tego: 1037 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 52 decyzji o odmowie
przyznania dodatku mieszkaniowego. W związku z sytuacja epidemiczną wprowadzone zostały w 2020
roku przepisy umożliwiające przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną. W przypadku
dodatków energetycznych wydano 610 decyzji przyznających dodatek energetyczny na łączną kwotę
34.432,13 zł.
Administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi zajmuje się Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej, który otrzymuje dotację przedmiotową i celową na realizację swoich zadań. Dotacja
przedmiotowa na 2020 po zmianach wyniosła ogółem 2.759.000zł. Stawki dotacji przedmiotowej
ustalono następująco:


w wysokości 17,18 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej
lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów



w wysokości 6,46 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni terenów
zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów.

Dotacja przedmiotowa obejmowała:
 dopłatę do jednostkowego kosztu utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących
własność Gminy Miejskiej Głogów w tym:




remonty w budynkach komunalnych i przy obiektach stanowiących własność Gminy –
kwota 510 000 zł,
 bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych kwota 1 187 000 zł oraz
dopłatę do jednostkowego kosztu utrzymania 1m2 powierzchni terenów zewnętrznych
stanowiących własność gminy w wysokości 1 062 000,00 zł.

Równie ważną funkcję pełni Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Przedmiotem działania
spółki jest rozwój zasobów mieszkaniowych poprzez:


budowanie, nabywanie i remontowanie domów i lokali mieszkalnych, a także ich eksploatacja
na zasadach najmu,



wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,



sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu nad budynkami,



prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym,

a w szczególności:
 świadczenie usług budowlanych i remontowych oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
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budowanie obiektów i lokali użyteczności publicznej oraz infrastruktury, związanej
z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,



budowanie bez udziału środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budynków oraz lokali
mieszkalnych i użytkowych na sprzedaż,



produkcja i obrót materiałami budowlanymi.

Aktualnie spółka w swoich zasobach posiada 15 budynków wielorodzinnych z 982 mieszkaniami,
8 garaży, 50 miejsc garażowo - postojowymi oraz 5 pawilonów usługowych i 31 pomieszczeń
usługowych. W TBS złożonych ok. 400 wniosków o przydział mieszkania.
W 2020 r. Gmina Miejska Głogów złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków
Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na udziale gminy w budowie przez
TBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 32 lokalami mieszkalnymi na wynajem przy
ul. Generała Józefa Sowińskiego – blok nr 17. Kwota wsparcia wyniosła 1.694.009,01 zł (do 20% wartości
inwestycji).
W listopadzie 2020 r. zostało wszczęte postępowanie o zamówienie publiczne na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego TBS nr 18 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przetarg nieograniczony).
W dniu 28 stycznia 2021 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą BUDREM sp. z o.o.
Przewidywany termin oddania budynku do użytkowania maj 2022 roku.
Nie bez znaczenia na rynek mieszkaniowy pozostaje także działalność komercyjnych deweloperów.
W 2020 roku prowadzone były inwestycje m.in. przez spółki SWS Invest Sp. z o.o. (w 2021 roku spółka
planuje oddać 39 mieszkań) i Covers Development Sp. z o.o. (93 mieszkania – I etap) na os. Złota
Podkowa.

Przygotowanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
Projektowanie procesu rozwoju miasta to także udostępnianie i przygotowywanie gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe. Proces budowlany opiera się na następujących działaniach:


przeznaczanie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe,



nabywanie gruntów,



wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne i sieć uzbrojenia terenu,



scalanie i podział gruntów na działki budowlane,



udostępnianie gruntów inwestorom.

Gmina Miejska Głogów podjęła się uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych
pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego, a Bolesława Śmiałego. Projekt trwa od 2011 roku, a ramach
projektu wykonano m.in. drogi wewnątrzosiedlowe o nawierzchni bitumicznej (dł. odcinka 1.264 m) 7.533,62 m2 oraz ścieżki rowerowe z kostki betonowej czerwonej - 383,3m2.
Jednocześnie Gmina planuje w dalszym ciągu nowe tereny przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe
na osiedlu Piastów Śląskich (Nowy Piastów), działka przeznaczona pod zabudowę domów
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 15 działek gruntu pod budowę domów jednorodzinnych
wolnostojących) oraz Ostrowie Tumskim.
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W marcu 2021 roku oddany został budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i komunalnymi przy
ul. Mechtyldy. Budynek posiada 104 mieszkania, w tym 30 lokali socjalnych, 74 lokale komunalne.
Powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie - 5,2 tys. m2, w tym socjalnych 1,3 tys. m2. Wykonawca
w 2020 r. wykonał roboty budowlano-montażowe zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowofinansowym.
W ramach zadania zrealizowano ul. Książąt Żagańskich, która stanowi dojazd do powstałego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz rozpoczęto budowę ulic Mechtyldy, Bolesława Wysokiego
i zrealizowano część tymczasowych nawierzchni z płyt betonowych na drogach gminnych nowego
osiedla domków jednorodzinnych w tym rejonie miasta.
W dniu 29.06.2020 r. zawarto umowę na aktualizację niezrealizowanej części dokumentacji projektowej
na budowę drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem ulicznym, niezbędnej dla skomunikowania
budownictwa mieszkaniowego planowanego do zrealizowania na terenie powojskowym w Głogowie
przy ul. Wojska Polskiego – ul. Gen. Sowińskiego. Wartość umowna wyniosła 5.000,00 zł, termin
zakończenia i przekazania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 20.07.2020 r. W terminie umownym
nastąpił odbiór opracowanego przez wykonawcę przedmiotu umowy, wypłacono należne
wynagrodzenie. W dniu 29.10.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który wykona (w latach 2020-2021) II etap drogi
wraz z siecią oświetleniową przy ul. Sowińskiego w Głogowie - brakujący odcinek ul. Sowińskiego do
skrzyżowania z ul. Gen. Bema, niezbędny dla skomunikowania mających powstać w tym rejonie miasta
kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS o nr 17 i 18 przewidzianych do oddania w
użytkowanie w 2021 r. Wartość umowną wykonania zadania ustalono na kwotę 542.294,21 zł
z terminem zakończenia do 20.04.2021 r. W wyniku wprowadzenia robót dodatkowych została ustalona
nowa wartość zadania na kwotę 550.991,65 zł. Wykonanie zadania następuje we współpracy
z deweloperem Chrobry Apartamenty Sp. z o.o. s.k., który w tym rejonie miasta zamierza zrewitalizować
budynek pokoszarowy. Deweloper zwrócił się do Gminy Miejskiej Głogów o udostępnienie części
wykonania na tej ulicy miejsc postojowych na rzecz przyszłych użytkowników tego budynku
i zadeklarował współfinansowanie tego zadania w wysokości 30%, tj. 165.297,49 zł. W 2020 r.
Wykonawca zrealizował roboty budowlane na kwotę 248.697,44 zł z czego 83.399,95 zł zapłaciła GMG.
Pozostały zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w 2021 r.
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Środowisko
Jakość środowiska naturalnego
Każde miasto, gmina czy wieś mierzy się z innymi problemami w obszarze poprawy jakości powietrza.
Rozkład wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze jest ściśle uzależniony od stopnia
jego uprzemysłowienia, komunikacji oraz rodzaju spalanych paliw. Na terenie całej Gminy największym
problemem jest niska emisja z lokalnych źródeł i palenisk domowych oraz zanieczyszczenia
komunikacyjne.
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska. Na „tło” (czyli
zanieczyszczenia napływające z dalszej odległości) z znaczącym stopniu nakłada się emisja ze źródeł
zlokalizowanych na danym terenie. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze determinowane
jest warunkami meteorologicznymi, w tym intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami
mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery.

Przebieg zmian zanieczyszczenia powietrza i jakość powietrza
Od stycznia 2011 roku dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości powietrza
(dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10,
zawartość ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz pył zawieszony PM2.5)
obowiązuje nowy podział kraju na strefy. Strefę stanowią:


aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,



miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.),



pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys.
mieszkańców (strefa dolnośląska).

Przeprowadzone oceny obejmowały wszystkie substancje, dla których w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.
z 2012 r., poz.1031) określono poziomy normatywne w postaci poziomów dopuszczalnych, docelowych
lub poziomów celów długoterminowych w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę
roślin.
Lista zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów
określonych w celu ochrony zdrowia ludzi obejmuje: benzen (C6H6), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek
siarki (SO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5, ołów (Pb) w pyle
PM10, arsen (As) w pyle PM10, nikiel (Ni) w pyle PM10, kadm (Cd) w pyle PM10, benzo(a)piren (BaP)
w pyle PM10.
Do zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów
określonych w celu ochrony roślin zalicza się:


dwutlenek siarki (SO2),



tlenki azotu (NOx),



ozon (O3).
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Badania jakości powietrza atmosferycznego w 2020 roku na terenie Głogowa prowadzono na stacji
zlokalizowanej przy ul. Wita Stwosza. Wyniki tych badań przedstawia poniższa tabela.
CZAS

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
wartość
średnia

minimum
maksimum

PM10
Pył zawieszony
PM10
[µg/m3]

BaP (PM10)
benzo(a)piren w
PM103)
[ng/m3]

Pb (PM10)
ołów w PM103)
[µg/m3]

Cd (PM10)
kadm w
PM103)
[ng/m3]

Ni (PM10)
nikiel w
PM103)
[ng/m3]

26
14
28
26
14
14
13
18
19
17
27
37
21
(poz. dop.:
40 µg/m3)

3,43
1,91
4,14
2,87
0,55
0,08
0,05
0,05
0,39
1,45
5,70
2,64*
(poz. doc.:
1 ng/m3)

0,019
0,017
0,025
0,024
0,028
0,017
0,031
0,019
0,019
0,022
0,023
(poz. dop.:
0.5 µg/m3)

0,35
0,34
0,49
0,61
0,54
0,43
0,62
0,35
0,49
0,44
0,46
(poz. doc.:
5 ng/m3)

0,98
0,83
0,47
0,68
2,21
0,27
0,67
0,32
0,78
0,66
0,85
(poz. doc.:
20 ng/m3)

13

0,05

-1)

-1)

-1)

37
26

5,70
3,43

-1)
0,019

-1)
0,35

-1)
0,98
źródło WIOŚ - 2020

Legenda:
1. Brak wymaganego pokrycia danych.
2. Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu
ostatnich ważnych wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są
wartości pomiarów godzinnych z godzin 18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00
itd.).
3. Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakości
powietrza występuję wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po
zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma przekracza wartość normowaną,
np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3, jeżeli stężenie średnioroczne
benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi
otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie
średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany wynik
zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy).
4. * przekroczenie poziomu docelowego.
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Specyficznym dla województwa dolnośląskiego problemem są przekroczenia poziomu docelowego
arsenu rejestrowane corocznie przez staje pomiarowe w Głogowie i Legnicy. W sezonie letnim na terenie
całego kraju rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany obecnością w atmosferze jego
prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. Przekroczenie poziomu
długoterminowego stwierdzono we wszystkich stacjach pomiarowych w województwie.
Zanieczyszczenie arsenem i benzo(a)pirenem
Od roku 2013, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), Dolnośląski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska, zwany dalej: Dolnośląskim WIOŚ, prowadzi pomiary stężeń arsenu
w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu atmosferycznym w Głogowie.
Wyniki badań jakości powietrza (arsen w PM10) w latach 2015 - 2020 dla stacji pomiarowej w Głogowie
przy ul. W. Stwosza przedstawia poniższa tabela.
As (PM10) arsen w PM10 [ng/m3]

CZAS
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
wartość
średnia

2015
11,55
8,54
27,17
12,79
7,41
9,78
6,39
12,80
18,76
9,98
11,30

2016
17,07
5,47
8,73
11,47
13,04
5,30
12,81
15,11
19,02
12,61
17,59
-

2017
17,09
32,84
47,26
64,31
44,98
20,81
21,84
11,75
76,11
11,72
10,58
7,92

2018
6,85
6,53
7,75
4,22
6,35
20,03
16,27
8,53
14,52
17,85
5,96

2019
7,49
15,75
8,29
15,51
11,30
14,86
12,88
10,29
10,66
11,04
10,84

2020
7,18
5,14
8,34
8,08
12,76
7,18
11,91
6,01
11,71
9,90
-

12,22*

12,59*

30,23*

10,04*

11,77*

8,23*

(poziom docelowy:
6 ng/m3)

(poziom docelowy:
6 ng/m3)

(poziom docelowy:
6 ng/m3)

(poziom docelowy:
6 ng/m3)

7,92
76,11

4,22
20,03

7,49
15,75

-1)
-1)

(poziom docelowy: (poziom docelowy:
6 ng/m3)
6 ng/m3)

minimum
maksimum

6,39
27,17

5,30
19,02

źródło: opracowano na podstawie danych ze strony: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Legenda:
1. Brak wymaganego pokrycia danych.
2. Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu
ostatnich ważnych wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są
wartości pomiarów godzinnych z godzin 18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00
itd.).
3. * przekroczenie poziomu docelowego.
Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, transport samochodowy
i zakłady przemysłowe. Główną przyczyną zanieczyszczenia rakotwórczym benzo(a)pirenem jest tzw.
niska emisja, która wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często
w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko
odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to
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produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. Z powodu wysokości emisji zanieczyszczeń
niska emisja jest zjawiskiem szczególnie szkodliwe – wprowadzane do powietrza zanieczyszczenia
gromadzą się wokół miejsca powstania stwarzając lokalne niebezpieczeństwo (zazwyczaj są to miejsca
zwartej zabudowy mieszkalnej).
Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których
można wyszczególnić:


pyły zawieszone (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM 10, PM 2,5 czy PM 1 – im niższa
wartość tym mniejsza frakcja i tym samym większa szkodliwość) z drobinkami sadzy itp.,



dwutlenek siarki (SO2) – wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego
środowiska (jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy),



tlenki azotu (NOx) – w tym dwutlenek azotu – są jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej
czy smogu,



metale ciężkie (Hg – rtęć, Cd – kadm, Pb – ołów, Mn – mangan, Cr – chrom) – szkodliwe dla ludzi,
zwierząt i roślin,



wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA – m.in. α-benzopiren) – substancje
rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,



dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy
bezpłodności.

W celu poprawy stanu powietrza w Głogowie podjęto szereg działań wspomagających ograniczanie
emisji szkodliwych substancji.

Plan gospodarki niskoemisyjnej
W 2015 r. Rada Miejska w Głogowie uchwaliła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa”.
Plan wyznacza działania umożliwiające rozwój gospodarki Głogowa, a także jej docelowe przekształcenie
w gospodarkę niskoemisyjną. W Planie określono cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
ograniczenie zużycia energii, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnej
poprawie jakości powietrza. W PGN ujęto działania m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów,
wsparcia efektywności energetycznej, w tym w zakresie wymiany pieców w domkach jednorodzinnych
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wskazano na działania edukacyjne z tych obszarów, a także
dotyczące zmian klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych. Plan ujmuje zarówno zadania gminy
jak i interesariuszy zewnętrznych.
Na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego UCHWAŁĄ Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 29 września 2015 r. realizowano m.in. następujące projekty współfinansowane ze
środków zewnętrznych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):


„Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
(w trakcie 2020 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.795.140,00
zł),



„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19
w Głogowie”, (w trakcie 2020 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych
o kwotę 75.794,00 zł),
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„Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Głogowie poprzez zakup autobusów
niskoemisyjnych”. W 2020 r. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. podpisała umowę na zakup 4 szt.
fabrycznie nowych, niskoemisyjnych hybrydowych autobusów (dostarczone w styczniu 2021
roku). Autobusy zasilane są silnikami diesla, spełniającymi normę emisji Euro 6 oraz silnikami
elektrycznymi. Wszystkie autobusy wyposażone są w elektroniczną informację wewnętrzną
i zewnętrzną, monitoring oraz udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Posiadają
klimatyzację całej przestrzeni pasażerskiej oraz oddzielną klimatyzację kabiny kierowcy.
Autobusy posiadają również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów:
mocowanie dla roweru-wewnątrz, w zatoce dla wózków, dodatkowe tablice kierunkowe dla
osób niewidomych oraz niedowidzących, przyciski wewnętrzne i zewnętrzne oznakowane
znakami wypukłymi w języku Braille’a, wewnętrzny system informacji świetlnej i głosowej
mówiący o lokalizacji autobusu, dodatkowe siedzenia dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową (tzw. priority) oraz rampę i przyklęk prawej strony.

Przedmiotowy plan był również podstawą do ubiegania się przez inne podmioty o środki zewnętrzne na
różne działania z zakresu ochrony środowiska.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów
W dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miejska w Głogowie podjęła Uchwałę nr VI/ 54/19, w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów
na zadania p.n. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów" poprzez wymianę
pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej
Głogów. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Miejską Głogów
na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń,
w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu i arsenu emitowanych do atmosfery w wyniku
spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, ograniczenia emisji CO2 oraz innych gazów
cieplarnianych, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), propagowania technologii służących
ograniczeniu niskiej emisji wśród mieszkańców Głogowa. Zanieczyszczenia winny być związane
z ogrzewaniem budynków położonych w granicach administracyjnych Głogowa, a dotacje przeznaczone
być powinny na wymianę pieca na paliwo stałe na inne, ekologiczne źródła ogrzewania. Wsparcie
finansowe zadania polegającego na wymianie ogrzewania na paliwo stałe na inne źródło ogrzewania
następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
Gmina Miejska Głogów będzie udziela dotacji Beneficjentowi w maksymalnej wysokości wymiany
jednego pieca – 5.000,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych tj. osób fizycznych. Inwestorem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację
zadania mogą być:


osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele nieruchomości),



w przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda
wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu,
tj. wnioskodawcy.

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie podmioty dysponujące aktem własności do nieruchomości.
Do wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest załączyć kserokopię aktualnego odpisu
księgi wieczystej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
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W przypadku braku przeprowadzonego postępowania spadkowego nie jest możliwe ubieganie się przez
Beneficjenta o dofinansowanie. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane
z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów,
w szczególności wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą
(np.: paleniska i kotłownie indywidualne) na nowoczesne źródło ciepła:


kotły gazowe,



kotły na lekki olej opałowy,



piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,



kocioł na paliwo stałe 5 klasy emisji (spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r, Dz.U. z 2017 roku poz. 1690 w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe),



pompy ciepła.

Zastrzeżenia:


dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów
letniskowych oraz budynków w budowie,



wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,



inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia,



Inwestor zobowiązany jest dołączyć ekspertyzę urządzeń grzewczo – kominowych celem
wskazania wolnego przewodu kominowego na podłączenie pieca spalinowego oraz wentylacji
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest
likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych
paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem:


wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,



pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,



pieców objętych ochroną konserwatorską,



kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła
w lokalu.

W 2020 roku przyznano 19 dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Miejskiej
Głogów na zadania p.n. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów" poprzez
wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy
Miejskiej Głogów.
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Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosi: 12 138 369,43 zł (w tym część Gminy Miejskiej Głogów: 2.133.660,82 zł),
a wartość dofinansowania: 10 168 042,89 zł (w tym dla Gminy Miejskiej Głogów: 1.790.702,49 zł).
Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze
spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin powiatu
polkowickiego i głogowskiego. Jest to projekt grantowy polegający na udzielaniu przez Grantodawcę
grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych dotyczące
wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenia do sieci ciepłowniczej,
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa
gazowe. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 8 podmiotów. Jego Liderem jest Gmina Polkowice,
a partnerami gminy: Głogów (miejska), Głogów (wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice
i Żukowice. Grantobiorcami są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub
mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie
mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które będą pełnić również funkcję operatorów
wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia są z kolei wszyscy
mieszkańcy gmin działających w partnerstwie, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać
powietrzem lepszej jakości.
Potrzeba realizacji projektu wynikała przede wszystkim ze złego stanu powietrza na obszarze gmin
powiatu polkowickiego i głogowskiego (potrzeba przeciwdziałania chorobom), jak również z
konieczności spełnienia określonych przez UE norm w zakresie jakości powietrza oraz przeciwdziałania
zmianom klimatu. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej
i ekologicznej lokalnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych poprzez
wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na efektywne i niskoemisyjne. Powyższe
powinno przełożyć się na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest zmniejszenie emisji kominowej
(rozumianej jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w tym pyłów PM 10 i PM 2,5, trafiających do
powietrza, pochodzących z procesu spalania paliw stałych w paleniskach czy lokalnych kotłowniach) na
terenie wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. Ponadto przedsięwzięcie
przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE)
wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.
Dzięki programowi w 2020 roku w Gminie Miejskiej Głogów zostało złożonych 27 wniosków, spośród
których 25 spełniło kryteria formalne (na podstawie złożonych wniosków przygotowane zostały umowy
na realizację zadania). wymienionych 51 źródeł ciepła. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%
kosztów kwalifikowanych.

Program ochrony środowiska
Celem dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021” jest
realizacja polityki ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska. W ramach krajowego systemu dokumentów strategicznych
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i programowych wiodącym dla obszaru środowiska i gospodarki wodnej jest strategia Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ). W strategii BEiŚ wyznaczone zostały trzy
cele:


zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,



zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię,



poprawa stanu środowiska.

Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021 podzielony jest na dwie
części. Pierwsza z nich to ocena stanu środowiska, gdzie na podstawie analizy dostępnych materiałów
źródłowych, danych statystycznych, wyników monitoringu poszczególnych komponentów środowiska
oraz analizy sektorów działalności społeczno-gospodarczej Głogowa, zidentyfikowano i podsumowano
za pomocą analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach polityki ochrony środowiska na najbliższe
4 lata. Druga część opracowania przestawia cele i wskaźniki ich realizacji, kierunki interwencji oraz
zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania i monitoringu realizacji Programu. Niniejszy
dokument ma formułę otwartą co oznacza, że będzie cyklicznie monitorowany i aktualizowany, a także
ponadkadencyjną, gdyż określa politykę ochrony środowiska miasta w perspektywie wieloletniej. Należy
jednakże podkreślić, że program ochrony środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, zatem
zaplanowane w nim zadania nie są obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone cele i kierunki
działań powinny być traktowane jako wytyczne do określania zadań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych na kolejne lata. Polityka ochrony środowiska prowadzona jest na wszystkich
szczeblach administracji rządowej i samorządowej za pomocą strategii rozwoju i dokumentów
programowych. W związku z tym w POŚ dokonano analizy najważniejszych z nich, aby zapewnić spójność
i adekwatność celów wyznaczonych w dokumencie z celami polityki ochrony środowiska zawartymi
w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz z gminną strategią rozwoju.
Działania zaplanowane do realizacji Programu ochrony środowiska są spójne z celami i działaniami
zaplanowanymi w ramach dokumentów strategicznych i programowych, a także z lokalnymi
dokumentami sektorowymi, w tym np. Planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa,
Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Głogowa ma lata 2016-2020 czy Planem zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2014-2026.
W nawiązaniu do celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Miasta Głogowa, niniejszy
Program ochrony środowiska wprowadza nowy generalny cel strategiczny: „Wysoki stopień rozwoju
gospodarczego Miasta Głogów w harmonii z dobrą jakością środowiska”. Dla urzeczywistnienia tej wizji
w każdym z rozdziałów Programu ochrony środowiska sformułowane zostały cele oraz działania
(przedsięwzięcia): krótkoterminowe i długoterminowe.
Realizacja wyznaczonych celów i wdrażanie zaplanowanych działań będą miały istotne znaczenie dla
jakości życia mieszkańców Głogowa, na którą stan środowiska przyrodniczego ma istotny wpływ. Prace
te są także niezbędne dla właściwego poziomu ochrony zdrowia mieszkańców miasta i zapewnienia,
że zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska zostanie utrzymane na poziomie nie
stwarzającym zagrożenia dla zdrowia ludzi i stabilności układów przyrodniczych w granicach i poza
granicami Gminy.
Wymienione wyżej dokumenty mają charakter strategiczny. Ich wykonywanie polega w mniejszym
stopniu na realizowaniu wyszczególnionych na liście zadań a raczej na uzyskiwaniu efektu ekologicznego
wyrażanego poszczególnymi wskaźnikami docelowymi (jak np. uzyskanie odpowiedniej jakości
powietrza, ścieków, ograniczenia masy wytwarzanych odpadów itp.). Dlatego też trudno jest
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jednoznacznie wylistować zrealizowane zadania. Realizacja wspomnianych programów polega na
podejmowaniu konkretnych działań. I tak inicjowano działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji
– wymiana kopciuchów na proekologiczne źródła ogrzewania (w ramach programu gminnego i
unijnego), prowadzono termomodernizację na terenie Miasta, prowadzono remonty i modernizacje
dróg i ulic (zmniejszenie pylenia, hałasu), prowadzono modernizacje sieci wodociągowej (zmniejszenie
ubytków wody pitnej), prowadzono naprawy i modernizacje sieci kanalizacji (uszczelnienie systemu
kanalizacyjnego) i wiele innych.

Program Czyste Powietrze
Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które
powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła
oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak
i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.
Jednym z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli
uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji m. in. z domów jednorodzinnych. Sama wymiana źródła
ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu ciepło może szybko przenikać na
zewnątrz. Wiele domów w Polsce zostało zbudowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano
skutecznej izolacji cieplnej, co prowadzi do dużych strat i marnowania energii, a także do wyższych
rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo
wpłynie na oszczędności w zapotrzebowaniu na ogrzewanie.
Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią
cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala
zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.
Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz
osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację
lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.
Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.
„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia
się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić
środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe
w domowym budżecie.
Program przewiduje dofinansowanie m.in.:


wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych
źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,



docieplenia przegród budynku,



wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
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instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),



montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:


dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
spełniające wymagania Programu,



dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania
Programu.

Wysokość dofinansowania:


biorąc udział w Programie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów,



maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł,



minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.,



wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Formy dofinansowania:


dotacja,



pożyczka.

Terminy programu - 2018-2029 r., podpisywanie umów do 31.12.2027 r., zakończenie wszystkich prac
objętych umową do 30.06.2029 r. Gmina w celu usprawnienia pozyskiwania dofinansowania przez
mieszkańców w uzgodnieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uruchomiła w Galerii Glogovia Punkt Konsultacyjny, gdzie zainteresowani mogą uzyskać pełną
informację z zakresu funkcjonowania programu oraz pomoc w wypełnianiu wniosków. Z udziałem
konsultanta złożono kilka wniosków do programu.

Uchwała antysmogowa województwa dolnośląskiego
Wprowadzenie uchwały wynikało m.in. z notowanych i udokumentowanych przekroczeń wartości
normatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza. Dokument określa rodzaje i jakość paliw
dopuszczonych do stosowania oraz parametry techniczne instalacji i związany jest m.in.
z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. nakładającym wymogi dla
ekoprojektu od 1 stycznia 2020 r.

Inne działania w zakresie ochrony środowiska
Gmina Miejska Głogów realizuje i wciąż rozwija system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w zakresie czterech frakcji odpadów podlegających obowiązkowej segregacji. Na terenie Głogowa
ustawiane są pojemniki do segregacji czterech frakcji odpadów. W 2014 r. funkcjonowało ok. 900
pojemników w 300 miejscach, w 2018 roku było ich 1080 w 320 miejscach, w 2019 roku było 1237 w 368
miejscach, a w 2020 roku 1339 pojemników w 405 punktach. Na terenie miasta w funkcjonują trzy
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i: na ul. Transportowej, na
ul. Przemysłowej oraz Centralny PSZOK zlokalizowany przy ul. Komunalnej na terenie Regionalnej
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Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jego zadaniem jest przede wszystkim odbiór odpadów
z budownictwa wielorodzinnego, a w szczególności odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów
zebranych z terenów zewnętrznych. Dzięki tej lokalizacji rozwiązane zostały problemy transportowe,
a tym samym obniżone koszty funkcjonowania systemu. Dużym atutem w zakresie funkcjonowania
gospodarki odpadami komunalnymi jest znajdująca się na terenie gminy Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Głogów, do której przekazywane są odpady komunalne wytworzone i odebrane z terenu Gminy Miejskiej
została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (zatwierdzony uchwałą IX/121/15
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012). W kwietniu 2014 roku Głogowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne SITA (obecnie SUEZ) Głogów sp. z o.o. (która jest operatorem miejskiego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyłonionym w drodze przetargowej) rozpoczęła budowę
nowoczesnego, w pełni zaspokającego potrzeby gospodarki odpadami Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych. Działania te (a więc budowa nowego w ramach RIPOK w regionie północnym woj.
dolnośląskiego) były opisane również w WPGO. Odbiór wykonanych prac budowlanych nastąpił w zimie
2015 roku a w dniu 20 kwietnia 2015 roku wydana została przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
decyzja nr PZ 226/2015 - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji. W ramach Zakładu
funkcjonuje instalacja MBP wyposażona w sortownię, kompostownię z bioreaktorami i płytą do
dojrzewania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz cały ciąg
komunikacyjny związany z dostarczaniem i magazynowaniem odpadów. Instalacja mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów (MBPO), spełnia wszelkie wymogi dotyczące
zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych i umożliwia w sposób jak najbardziej
efektywny odzyskiwanie surowców wtórnych, nadających się do wtórnego wykorzystania – recyklingu.
Dzięki instalacji na składowisko trafia zdecydowanie mniej odpadów komunalnych.
Do inwestycji przeprowadzonych na terenie Huty, mających wpływ na poprawę środowiska naturalnego
należy zaliczyć modernizację pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów (wprowadzenie nowoczesnych
technologii w procesie produkcji miedzi, m.in. przebudowanej hali pieców szybowych, trwają
przedsięwzięcia związane z modernizacją tej linii technologicznej). Inwestycjami wpisującymi się
w zakres działań nastawionych na ochronę środowiska jest modernizacja istniejących obiektów
oczyszczalni ścieków: reaktorów biologicznych i instalacji (gospodarki osadowej i gospodarki biogazem).
Działaniem wpisującym się w zakres ochrony środowiska jest także wykorzystanie przez oczyszczalnię
ścieków w Głogowie biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej osadów ścieków.
Pozyskany biogaz jest filtrowany i odsiarczany, a następnie magazynowany jest w zbiornikach. Następnie
podawany jest do dwóch agregatów kogeneracyjnych, które produkują ciepło niezbędne do
przeprowadzenia prawidłowego procesu fermentacji w chłodniejszym okresie oraz energię elektryczną
wykorzystywaną w procesie oczyszczania ścieków. Produkowana energia elektryczna pokrywa około 60
% zapotrzebowania na energię w całej oczyszczalni ścieków w Głogowie. W skali roku produkcja energii
elektrycznej przekracza milion kWh, czyli mniej więcej tyle, ile rocznie zużywają mieszkańcy 350 domków
jednorodzinnych.

Nasadzenia szatą roślinną terenów wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
W 2020 r. wydatkowano kwotę 119.876,76 zł na zakup drzew w celu nasadzeń drzew na terenach
miejskich (głównie pasy przyuliczne). Nasadzenia były dofinansowane z WFOŚ - 60% wartości
zamówienia. Łącznie posadzono 228 sztuk drzew oraz 1655 krzewów. Posadzono m.in. żywopłot
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osłonowy przy Bulwarze Nadodrzańskim. Wykonano również uzupełnienie zieleni w pasie terenu miedzy
ul. Morcinka i Armii Krajowej za kwotę 11.938,00 zł - posadzono 154 krzewy i 90 sztuk traw ozdobnych.
Powyższe prace obejmowały: zerwanie darni w wytypowanych miejscach, wykopanie dołów,
zaprawienie dołów torfem, posadzenie, wykonanie mis wokół drzew, wyścielenie mis korą sosnową,
opalikowanie, przywiązanie drzew taśmą oraz podlanie drzew. Wykonano również obsadę wiosenną
donic i kwietników na terenie miasta (bratki, prymule i stokrotki) za kwotę 14.030,00 zł.
W 2020 roku dokonano również nasadzeń przy: ruinach Kościoła Św. Mikołaja, Placu Jana z Głogowa,
Alei Wolności, ul. Henryka Głogowskiego, Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, terenie przy PWSZ
– Wały Chrobrego, terenie przy czworoboku – Wały Chrobrego oraz przy Bulwarze Nadodrzańskim.
Posadzono również 11540 roślin rabatowych przy: Rondzie Popiełuszki, ul. Grodzkiej, Ratuszu, Teatrze,
Parku Słowiańskim, Rondzie Wojska Polskiego/Kościuszki, Rondzie przy Bassecie oraz Pomniku Jana
Pawła II.
Różnorodność gatunkową drzew w mieście należy uznać za pozytywną, spełniającą zasadę ochrony
przed rozprzestrzenianiem się nowych szkodników i chorób. W zdecydowanej większości drzewa
są pochodzenia sztucznego – zostały nasadzone przez człowieka. Stan zdrowotny poszczególnych drzew
nie jest mocno zróżnicowany.
W 2020 r. wykonano poprawę stanu sanitarnego drzewostanu poprzez:
 usunięcie drzew niebezpiecznych, zagrażających otoczeniu (charakteryzujących się dużym
stopniem rozkładu tkanki drzewnej w pniu, w przypadku których założenie wiązań czy podjęcie
działań pielęgnacyjnych nie wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa). Usuwane były drzewa
uschnięte i wiatrołomy,


cięcia pielęgnacyjne miały na celu utrzymanie zdrowych drzew o właściwym pokroju koron
z uwzględnieniem ich prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa - zabieg ten zastąpił naturalny
proces odrzucania gałęzi. Cięcia te uwzględniały aspekty fizjologii drzewa, budowy drewna oraz
estetyki drzew poddanych zabiegowi,



usunięcie posuszu - usunięto gałęzie i konary (złamane/nadłamane/posiadające inne defekty),
stwarzające dla użytkowników m.in. parków i alei oraz stanowiące potencjalne źródło dalszej
infekcji szkodników i patogenów je zasiedlających,



cięcia korygujące – wykonane ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Celem tych zabiegów
była poprawa statyki korony i pnia oraz zminimalizowanie ryzyka wyłamania się gałęzi, konara
lub części korony (dotyczyła szczególnie drzew pochylonych),



odciążenie konarów – skracanie/usuwanie niektórych gałęzi w obrębie potencjalnie
niebezpiecznych konarów. Cięcia te wykonano poprzez: likwidowanie równorzędnych
przewodników lub rozwidleń, skracanie konarów z pozostawieniem gałęzi zaopatrującej.

Drzewa zmieniają warunki życia w mieście na bardziej przyjazne w miejscach zamieszkania, pracy
i odpoczynku. Szczególną rolę pełnią drzewa przyuliczne (np. lipy przy Alei Wolności), które wpływają
nie tylko na jakość środowiska w tych najbardziej zanieczyszczonych miejscach, ale wpływają również na
percepcję wrażeń z bytności w mieście, zarówno pieszych, jak i użytkowników pojazdów.
Wpływają również na ujemną jonizację powietrza poprzez zmniejszenie napięcia elektryczne jakie
występuje w warstwach atmosfery. Przebywanie w ich pobliżu korzystnie wpływa na samopoczucie
poprzez obniżenie stresu i poprawę funkcjonowania układów wewnętrznych człowieka.
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Stanowią zatem specyficzną wizytówkę miasta. Redukują ponadto atmosferyczny CO2.
Poza ograniczaniem CO2 wpływają na oczyszczanie powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń
gazowych, jak ozon (O3), tlenki azotu (NOn), tlenki węgla (CO), dwutlenki siarki (SO2) i inne, np. lotne
zanie-czyszczenia organiczne (VOCs), a także z zanieczyszczeń pyłowych (PM2,5i PM10), jak kurz, pył,
popiół, dym i zawartych w nich metali ciężkich. Ogólnie mówiąc, drzewa wpływają na zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w następujący sposób:
•

przez absorpcję zanieczyszczeń gazowych z powietrza poprzez szparki oddechowe
na powierzchni liści oraz przez pochłanianie powierzchniowe i pobieranie przez otwory
w korze,

•

przez przechwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i zawartych w nich metali ciężkich,

•

przez redukcję wyparowywanych węglowodorów i ozonu z parkujących pojazdów, dzięki
zacienianiu przez drzewa terenów parkingowych,

•

przez redukcję emisji zanieczyszczeń jak O3, NO2, SO2,PM2,5,PM10 i VOC z zakładów
energetycznych i rozprowadzających energię w związku z ograniczeniem zużycia energii
na ochładzanie i ogrzewanie pomieszczeń na skutek klimatycznego oddziaływania drzew.

Działania z zakresu przeciwdziałania arsenu
Przez kilkadziesiąt lat obecności przemysłu metalurgicznego, mieszkańcy miasta byli i są narażeni na
ekspozycję szkodliwych substancji. Na początku były to związki siarki, ołowiu i innych metali ciężkich. Po
ogromnych nakładach inwestycyjnych w ochronę środowiska, KGHM Polska Miedź S.A. zminimalizował
emisję szkodliwych związków. Od 2013 roku do wachlarza pierwiastków, które badane są przez WIOŚ,
dołączono m.in. arsen. Od pierwszego roku pomiarów okazało się, że w Głogowie jego przekroczenia są
bardzo istotne. Przy dopuszczalnej dawce 6 ng/m3, w 2017 r. średnioroczne stężenie wyniosło aż 30, co
stanowiło 500% dopuszczalnej dawki. Wybudowanie najnowszego na świecie pieca zawiesinowego już
przynosi pewne efekty. W 2019 roku było już 11,7 ng/m3, a w 2020 roku 8,23 ng/m3.
Z pomiarów prowadzonych na Dolnym Śląsku przez inspekcję środowiska wynika, że stężenia arsenu
mierzone w pyle zawieszonym PM10 powoli zbliża się do poziomu docelowego tj. 6ng/m3.
Poniżej przedstawiono parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wyników pomiarów arsenu
w pyle PM10 na potrzeby oceny pod kątem ochrony zdrowia ludzi.
CZAS

Głogów - Wita
Stwosza

Legnica Rzeczypospolitej

Osieczów

Polkowice Kasztanowa

Wałbrzych Wysockiego

Wrocław Korzeniowskiego

[ng/m3]
7,18
5,14
8,34
8,08
12,76
7,18
11,91
6,01
11,71
9,90
-

[ng/m3]
8,46
10,09
6,95
6,34
8,22
5,70
6,46
5,01
4,45
12,17
10,34

[ng/m3]
1,03
0,71
2,68
2,38
1,44
2,88
0,56
2,49
1,80
0,99
1,94
3,35

[ng/m3]
2,49
2,14
2,24
2,74
4,13
3,90
3,72
3,14
2,40
5,15
4,41
3,23

[ng/m3]
1,80
0,42
2,41
3,14
2,31
2,17
1,28
1,29
1,23
0,81
2,17
0,86

[ng/m3]
3,59
3,26
2,50
2,35
1,85
3,70
2,37
1,65
0,97
1,80

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
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wartość
średnia
(poz. doc.:
6 ng/m3)
minimum
maksimum

8,23

7,95

1,85

3,31

1,66

Brak wymaganego
pokrycia danych.
Brak wymaganego
pokrycia danych.

4,45

0,56

2,14

0,42

12,17

3,35

5,15

2,37

Brak wymaganego
pokrycia danych.
Brak wymaganego
3,14
pokrycia danych.
źródło: www.wroclaw.pios.gov.pl

Arsen to pierwiastek występujący powszechnie w środowisku, jednak jego związki nieorganiczne są
bardzo szkodliwe i zaliczane są do kancerogenów wywołujących nowotwory, głównie układu
oddechowego, pokarmowego i skóry.
Tak naprawdę nie wiadomo jakie stężenie arsenu w powietrzu występowało przed 2013 rokiem. Jednak
od momentu pozyskania twardych danych o stężeniu, systematycznie uruchamiane były kolejne
programy profilaktyczne i zdrowotne skierowane dla naszych mieszkańców, które pozwalały na szybszą
diagnozę i dostęp do lekarzy specjalistów.
Należy podkreślić, iż Gmina Miejska Głogów podjęła pionierskie działania z zakresu przeciwdziałania
arsenowi, gdyż na szczeblu wojewódzkim i krajowym żadna instytucja nie była przygotowana by pomóc
we wskazaniu jakikolwiek kierunków interwencji.
Kluczowy okazał się 2017 rok, kiedy to wykonane i sfinansowane zostały z budżetu gminy prekursorskie
badania diagnostyczne u 2 tysięcy mieszkańców, polegające na oznaczeniu arsenu całkowitego
w organizmie na podstawie próbek moczu. Badania wykonał Instytut Medycyny Pracy
im. Prof. J. Nofera z Łodzi, a ich wyniki u co piątego badanego głogowianina wykazały przekroczenie
poziomu arsenu.
W 2018 r. podpisano porozumienie o współpracy z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. oraz Zarządem
Miedziowego Centrum Zdrowia S.A., w którym strony zadeklarowały współpracę i finansowanie dalszych
badań specjacyjnych, czyli - oznaczenia arsenu organicznego i nieorganicznego. Na mocy tego
porozumienia mieszkańcy Głogowa, u których stwierdzono podwyższone stężenie arsenu, zostali objęci
specjalistyczną opieką w Przychodni Lekarskiej Miedziowego Centrum Zdrowia w Głogowie,
a w razie potrzeby opieką ze strony Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Oprócz badań, uczestnicy wypełnili obszerną ankietę, opracowaną przez SGGW w Warszawie, odnoszącą
się do nawyków żywieniowych i stylu życia. Wypełnienie ankiety pozwoliło na określenie powiązań diety,
aktywności, sposobów funkcjonowania na zawartość arsenu w organizmach.
W 2018 r. Gmina Miejska Głogów i gminy Kotla, Żukowice i Pęcław podpisały list intencyjny, którego
celem jest współpraca samorządów na rzecz zminimalizowania zagrożeń i szkód w środowisku oraz
eliminowania narażenia mieszkańców gmin na działanie arsenu i innych szkodliwych dla zdrowia
pierwiastków. Samorząd Głogowa będzie dzielił się z powyższymi gminami swoimi pionierskimi
działaniami związanymi z badaniem na poziom arsenu w organizmach głogowian.
Gminy zobowiązały się do podjęcie wspólnych działań, w szczególności:


przekazanie dla gmin doświadczenia i wyników z realizacji w Głogowie innowacyjnego
i pionierskiego projektu polegającego na oznaczeniu arsenu całkowitego w moczu u blisko 2
tysięcy mieszkańców Głogowa,
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wdrożenie programów mających wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców związanych
z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, edukacją zdrowotną oraz wspierających
przedsięwzięcia proekologiczne,
doprowadzenie do rozszerzenia porozumienia zawartego przez Gminę Miejską Głogów
z KGHM Polska Miedź S.A. i Miedziowym Centrum Zdrowia o gminy Powiatu Głogowskiego,
wspólne wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zarządu
Województwa Dolnośląskiego o pomoc i wsparcie naszych samorządów w działaniach
prozdrowotnych i proekologicznych,
uzyskanie od KGHM Polska Miedź S.A. harmonogramu dalszych prac modernizacyjnych proces
technologiczny, nakierowany na ograniczanie emisji szkodliwych substancji, głównie arsenu”.

Trzeba podkreślić, iż wszystkie działania i programy zdrowotne dla mieszkańców Głogowa nie mogą być
realizowane w oderwaniu od dalszych prac poprawiających technologię przemysłu miedziowego,
dlatego w głogowskich hutach wprowadzane są systematycznie nowoczesne rozwiązania technologiczne
nawiązujące do norm BATowskich (Best available technology – Najlepsze dostępne techniki), które
znacząco ograniczają emisję szkodliwych substancji do powietrza.
Należy dodać, iż KGHM Polska Miedź S.A. czynnie wspiera badania na rzecz określenia wpływu arsenu
na zdrowie człowieka i eliminacji negatywnych skutków oddziaływania. W latach ubiegłych wykonano
pionierskie badania diagnostyczne mieszkańców Głogowa, polegające na oznaczeniu arsenu całkowitego
w organizmach. Osobom z przekroczeniami zapewniono specjalistyczną opiekę lekarską
w Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. oraz w razie potrzeby Akademickiego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu. Dla wszystkich mieszkańców zwiększono dostęp do lekarzy specjalistów i
badań specjalistycznych m.in. z zakresu: profilaktyki pulmonologicznej, profilaktyki chorób tarczycy,
profilaktyki osteoporozy, profilaktyki nefrologicznej, profilaktyki dietetycznej, konsultacji
diabetologicznych realizowanych bezpłatnie w trybie „bez skierowania”, wczesnej diagnostyki
i profilaktyki chorób płuc.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych podczas bytowania człowieka,
a przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie
z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie w miejscach ich
unieszkodliwiania i takie zadanie od 1 lipca 2013 roku zostało powierzone gminom. Gmina Miejska
Głogów działając zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach od momentu przejęcia obowiązku zarządzania systemem gospodarowania objęła
systemem następujące nieruchomości:
1. Nieruchomości zamieszkałe:
 budownictwo jednorodzinne i zagrodowe,


budownictwo wielolokalowe (wielorodzinne).

2. Nieruchomości mieszane, tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona
jest działalność gospodarcza.
3. Nieruchomości niezamieszkałe:
 garaże,


odgrody działkowe,
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placówki oświatowe.

Operatorem systemu w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
jest GPK Suez Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7a. Od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku
obowiązuje umowa WOŚ.DGOK.272.2.1.2019 podpisana w dniu 01.07.2019r. na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów” W ramach tej umowy
realizowany jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, odbiór i zagospodarowanie
odpadów selektywnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOKach), zbiórka selektywna w systemie pojemnikowym w budownictwie wielorodzinnym oraz workowym
w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym, odbiór odpadów bio (kuchennych)
z budownictwa wielorodzinnego oraz odpadów kuchennych (zlewki) z placówek oświatowych,
prowadzenie i obsługa PSZOK-ów, udostępnienie pojemników na odpady zmieszane oraz odpady
segregowane (typu dzwon i pojemniki na bio), dostarczanie dla budownictwa jednorodzinnego worków
do zbiórki selektywnej, przemieszczanie i dostawianie pojemników na wskazania pracowników Działu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi itp. Wartość wykonanej umowy zależy od ilości odebranych
odpadów z terenu Gminy Miejskiej Głogów.
Ilość odpadów odebranych przez operatora systemu z terenu Gminy Miejskiej Głogów w 2020 roku.
Miesiąc

Odpady zmieszane

Odpady
wielkogabarytowe

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM:

ilość - Mg
1 172,380
1 001,880
1 183,040
1 203,390
1 181,080
1 241,060
1 230,400
1 161,360
1 266,720
1 260,940
1 250,780
1 280,060
14 433,090

ilość - Mg
56,464
67,470
105,306
78,425
92,349
98,437
114,177
103,768
129,089
165,215
82,143
175,518
1 268,361

Odpady bio bud.
wielorodzinne
i jednorodzinne
ilość - Mg
102,784
88,575
125,728
167,152
156,703
234,311
173,697
152,356
200,026
176,170
212,641
218,355
2 008,498

Pozostałe odpady
segregowane
ilość - Mg
233,036
155,297
279,497
237,076
289,245
231,866
299,688
227,338
287,529
256,169
233,475
236,357
2 966,732

W 2020 roku z nieruchomości objętych przez Gminę Miejską Głogów systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi łącznie odebrano 20 543,497 ton odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK
Na terenie Gminy Miejskiej Głogów funkcjonują trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
tzw. PSZOK przy ul. Transportowej 6 oraz ul. Przemysłowej 7a (siedziba GPK Suez) oraz PSZOK Centralny
– dedykowany dla budownictwa wielolokalowego przy ul. Komunalnej 3. Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Głogowie prowadzone są przez operatora systemu gospodarki
odpadami komunalnymi - GPK SUEZ- Głogów sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7A. PSZOK-i czynne są
w godzinach od 10.00 do 18.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. Do PSZOK127 | S t r o n a

ów przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości
włączonych do Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą
być posegregowane wg rodzaju odpadów, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie zbierane są niżej wymienione
odpady:


przeterminowane i niezużyte leki,



chemikalia ( rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin itp.),



zużyte baterie i akumulatory,



zużyty sprzęt RTV i AGD,



meble i inne podobne odpady,



zużyte opony,



odpady zielone (trawa gałęzie itp.),



papier i makulatura,



szkło,



tworzywa sztuczne i inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET),



opakowania wielomateriałowe,



złom metali żelaznych i nieżelaznych,



odpady komunalne ulegające biodegradacji,



odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odebrane przez operatora odpady są przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku. Szczegółowe
zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi w Głogowie określa
regulamin.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020:
Zakup materiałów i wyposażenia
zakup pojemników i innych materiałów związanych z gospodarką odpadami





Zakup od firmy MULTIDEKOR Sp. z o.o., sp. k. bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk MP20l
automatic. Wartość zakupu: 3.164,58 zł brutto.
Zakup pojemników w kształcie kredek przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla placówek oświatowych (szkoły podstawowe) 11 kompletów po 5 sztuk
pojemników - na podstawie umowy WOŚ.DGOK.272.1.11.2020 z dnia 23-09-2020r. Wartość
zakupu 65.958,75 zł brutto
Zakup od firmy P.H. „GAMMA” Sp. j. Krzywiccy dwóch oczyszczaczy powietrza WEBBER AP9700
na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska/ Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wartość zakupu: 2 598,00 zł brutto
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Umowa z „MERCUS LOGISTYKA” sp. z o.o. na zakup i dostawę mebli na potrzeby Działu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wykonanie umowy wynosi: 6.394,77 zł brutto

zakup nagród w konkursach ekologicznych :


Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn: „Zostań Mistrzem Segregacji” za rok
szkolny 2019/2020 Wartość umowy: 20 792,24 zł brutto

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 13.503.200,00 zł


Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje umowa z GPK Suez Sp. z o.o. podpisana 01.07.2019r. na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów”
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na
okres od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku. W ramach powyższej umowy realizowany jest
odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów
selektywnych z PSZOK-ów, zbiórka selektywna w systemie pojemnikowym w budownictwie
wielorodzinnym oraz workowym w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym, odbiór
i zagospodarowanie odpadów bio z budownictwa wielorodzinnego oraz odpadów kuchennych
(zlewki) z placówek oświatowych, prowadzenie i obsługa PSZOK-ów, udostępnienie pojemników
na odpady zmieszane oraz odpady segregowane (typu dzwon i pojemniki na bio), zapewnienie
dla budownictwa jednorodzinnego worków do zbiórki selektywnej, przemieszczanie
i dostawianie pojemników na wskazania pracowników DGOK itp. Wykonanie umowy zależy od
ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu Gminy Miejskiej Głogów. Wykonanie
umowy za 2020 rok wynosi: 11.346.711,97 zł brutto.
 Umowa obejmuje również odbiór odpadów z koszy przyulicznych i odpadów z porządkowania
terenów zewnętrznych. Wykonanie umowy za 2020 rok wynosi: 338.440,24 zł brutto.
 Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy miejskich wydatkowano
kwotę 476.655,59 zł brutto.
Pozostałe usługi:









Zlecenie firmie INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Teatralnej 49, Gorzów Wielkopolski
wyliczenia współczynnika służącego do wyliczenia poziomów odzysku uzyskanych przez Gminę
Miejską Głogów na podstawie przeprowadzonych w 2019 roku badań morfologii odpadów
komunalnych zebranych w ramach systemu. Wykonanie zadania wynosi 1.000,00 zł brutto.
Umowa z firmą INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Teatralnej 49, Gorzów Wielkopolski, na
wykonanie badań tj. analizy morfologii odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Głogów. Wykonanie umowy: 51.660,00 zł brutto.
Umowa zawarta z firmą Pogotowie Sanitarno – Epidemiologiczne „NOWISTA” s.c. na transport
i unieszkodliwianie zebranych odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków
z aptek terenu Miasta Głogów. Wykonanie umowy 17.141,76 zł brutto.
Umowa z firmą AKnet Tomaszem Wadas dotycząca stałej opieki strony internetowej
www.czystyglogow.pl Wykonanie umowy: 4.896,00 zł brutto.
Opłata kwartalna za dzierżawę placu przy ul. Przemysłowej 7a, na terenie GPK Suez pod Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Wykonanie umowy: 7.380,00 zł brutto.
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Zlecenie firmie TOP – POLIGRAFIA sp. c. dostarczenia worków wraz z naklejkami (w ilości 1000
szt.) identyfikującymi odpady pochodzące z nieruchomości objętych kwarantanną. Wykonanie
zadania wynosi 1.353,00 zł brutto.
Konsultacje w sprawie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
Wykonanie zadania wynosi 1.500,60 zł brutto.
Zlecenie firmie AKnet Tomasz Wadas uruchomienie na stronie internetowej
www.czystyglogow.pl dotyczącej tematyki utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Głogów wyszukiwarki – jak i gdzie segregować odpady komunalne. Wykonanie zadania
wynosi 3.075,00 zł brutto.
Zlecenie firmie AKnet Tomasz Wadas uruchomienia na stronie internetowej
www.czystyglogow.pl interaktywnej mapy Głogowa z naniesionymi punktami selektywnego
zbierania odpadów komunalnych z możliwością jej edytowania. Wykonanie zadania wynosi
3.690,00 zł brutto.
Zlecenie firmie AKnet Tomasz Wadas przygotowania i uruchomienia na stronie
www.czystyglogow.plw wersji edytowalnej dwóch interaktywnych druków deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulatorów pomocnych
w wyliczaniu doboru liczby pojemników i worków do zadeklarowania do opłat za nieruchomości
niezamieszkałe. Wykonanie zadania wynosi 2460,00 zł brutto.
Umowa z firmą AKnet Tomasz Wadas na przygotowanie strony www.czystyglogow.pl
do zgodności z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wykonanie umowy: 9.840,00 zł brutto.

Organizacja akcji „Mniej odpadów w mieście” – 20.000,00 zł
 Zlecenie firmie DRUK – AR Drukarnia Wydawnictwo Monika Adamczyk usługi wykonania
projektu oraz druku plakatów i broszur informacyjnych na temat prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wykonanie zadania wynosi
947,10 zł brutto.
 Na podstawie umowy WOŚ.DGOK.272.1.2020.AK z dnia 11-05-2020 r. firmie: DRUKARNIA
WYDAWNICTWO DRUK-AR Monika Adamczyk zlecono wykonanie toreb wielorazowego użytku
z nadrukiem „Jestem eko na okrągło” w związku z prowadzonymi działaniami edukacyjnymi
w zakresie ochrony środowiska. Wartość umowy: 6.211,50 zł brutto.
 Zlecenie organizacji stoiska edukacji ekologicznej podczas wydarzenia pn: ”Recykling Rejs –
Wrocław – Berlin” przez Centrum Edukacyjne Ekolandia edu. Wykonanie zadania wynosi:
1.800,00 zł brutto.
 Zlecenie firmie DRUK – AR Drukarnia Wydawnictwo Monika Adamczyk usługi wydruku
i zakopertowania materiałów informacyjnych przeznaczonych dla właścicieli zabudowy
jednorodzinnej z terenu Głogowa w związku ze zmianą metody naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnym. Wykonanie zadania wynosi 3.911,40 zł brutto.
 Zlecenie firmie TOP-POLIGRAFIA Sp.c. usługi zaprojektowania i wydruku plakatów
informacyjnych dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej, stanowiących element kampanii
edukacyjnej w związku z wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowej segregacji
odpadów komunalnych. Wykonanie zadania wynosi 701,10 zł brutto.
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Wydatki inwestycyjne:
Zakup wraz z montażem urządzeń (pojemników) do zbiórki drobnych elektroodpadów
Na podstawie umowy WOŚ.DGOK.272.1.11.2020 z dnia 23-09-2020 r. z firmą KAZAR POLSKA sp. z o.o
zakupiono 2 szt. instalacji MPE – Miejski Punkt Elektroodpadów. Jest to urządzenia do selektywnej
zbiórki drobnych elektroodpadów typu: telefony komórkowe, ładowarki płyty CD, taśmy VHS, baterie,
żarówki itp. pełniące również funkcję gabloty informacyjno – edukacyjnej. Instalacje zostały
zamontowane w dwóch licznie uczęszczanych przez mieszkańców miejscach tj. Targowisko Miejskie przy
ul. Kazimierza Sprawiedliwego oraz Targowisko przy ul. Saturna. Wykonanie zadania wynosi:
41.795,40 zł brutto. Wpłaty na PEFRON – 7.322,69 zł brutto,
W 2020 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy
Miejskiej Głogów wyniosły 12 427.401,69 zł brutto.
Sposoby naliczania opłat dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Miejską Głogów.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości zamieszkałych naliczana
jest w zależności od przyjętego systemu gromadzenia odpadów (selektywny, zmieszany) oraz ilości osób
w gospodarstwie domowym zamieszkałych na nieruchomości:
system selektywny:


gospodarstwo domowe jednoosobowe – 20,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe dwuosobowe – 39,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe trzyosobowe – 56,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe czteroosobowe – 72,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 88,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 104,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe – 108,00 zł miesięcznie od gospodarstwa
domowego,

system nieselektywny (zmieszany):


gospodarstwo domowe jednoosobowe – 30,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe dwuosobowe – 60,00zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe trzyosobowe – 90,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe czteroosobowe – 120,00 zł. miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 150,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 180,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,



gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe – 210,00 zł miesięcznie od gospodarstwa
domowego.
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na której prowadzona
jest działalność gospodarcza zależy od systemu gromadzenia odpadów, rodzaju prowadzonej
działalności oraz wielkości lokalu, w którym działalność gospodarcza jest prowadzona. Opłatę określa
się na podstawie w/w danych wyliczając udział wytworzonych na nieruchomości odpadów w pojemniku.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z garaży wyliczona została na podstawie przyjętej
ilości wytworzonych odpadów z jednego garażu (tj. 60 litrów miesięcznie) i ich udziału w pojemnikach
dla wszystkich garaży na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Stawka miesięczna wynosi 6,14 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z placówek oświatowych jest uzależniona od ilości
uczniów oraz tego czy dana placówka prowadzi żywienie zbiorowe. Na podstawie tych danych określa
się zapotrzebowanie na pojemniki i wylicza stawkę w zależności od przyjętego systemu gromadzenia
odpadów (selektywny, zmieszany).
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się ogrody
działkowe tj. ROD jest uzależniona od ilości działek . Na tej podstawie określa się zapotrzebowanie na
pojemniki i wylicza stawkę w zależności od przyjętego systemu gromadzenia odpadów (selektywny,
zmieszany).
Ilość gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych
gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Miejską Głogów w 2020 roku.

systemem



nieruchomości zamieszkałe (budownictwo jednorodzinne i zagrodowe oraz budownictwo
wielorodzinne) – 25 279 gospodarstwa domowe,



działalność gospodarcza – 700 lokali,



ogrody działkowe - 14 Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 2 864 działki,



garaże – 1 211,



placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) – 35 placówek (38 punktów odbioru).

Dane dotyczące liczby mieszkańców gminy pochodzą z dwóch źródeł. Zgodnie z raportem
demograficznym publikowanym na stronie internetowej gminy co roku, na dzień 31.12.2020 roku
w granicach administracyjnych miasta Głogowa zameldowanych na pobyt stały było 62 399 osób oraz
na pobyt czasowy 1 439 osób. Kolejnym źródłem, z którego można pozyskać informacje dotyczące ilości
osób faktycznie przebywających na terenie miasta są deklaracje złożone przez mieszkańców, zgodnie
z którymi na dzień 31.12.2020 roku systemem objętych zostało 55 277 osoby.
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Społeczeństwo i rodzina
Gmina konsekwentnie promuje i prowadzi działania na rzecz poprawy jakości życia w mieście.
W zakres działań zalicza się wsparcie dla rodzin, opiekę nad dziećmi, ale także profilaktykę zdrowotną
czy pomoc społeczną.

Partycypacja społeczna
Partycypacja społeczna jest traktowana obecnie jako fundament współczesnej demokracji i w szerokim
i powszechnym ujęciu oznacza dobrowolny udział obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi
społeczności, której są członkami. Jest ona zatem wyrazem podmiotowości społeczności lokalnych.
Doskonale wpisuje się w nowoczesne koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym, ponieważ sprzyja
kształtowaniu gmin obywatelskich, które są zarządzane poprzez partnerskie powiązania wszystkich
zainteresowanych podmiotów lokalnych.7
Jednym z warunków podnoszenia jakości życia w mieście jest stały dialog z mieszkańcami. Poprzez
programy, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, realizacja zadań społecznych czy też współpraca
z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk i propozycji od mieszkańców miasta
na temat istotnych zagadnień dotyczących życia w Głogowie. Ponadto w ramach konsultacji Prezydent
przedstawia swoje plany dotyczące inwestycji i innych przedsięwzięć, które mają wpływ na rozwój
miasta. W 2020 r. przez panującą na terenie całego kraju pandemię i obowiązujące obostrzenia
niemożliwe było zorganizowanie corocznych spotkań prezydenta z mieszkańcami. Epidemia wymusiła
zmianę formy konsultacji, dlatego zaproponowano zgłaszanie pytań bezpośrednio do Prezydenta.
Formularze dostępne były w formie online oraz papierowej. Druki można było pobrać w Ratuszu,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Jedności Robotniczej 15) i wszystkich jej filiach (ul. Mieszka i 15,
ul. Budowlanych 10 oraz ul. Perseusza 12). Kwestionariusze były anonimowe.

Budżet obywatelski
Kolejny elementem partycypacji społecznej jest realizacja budżetu obywatelskiego. Jest to szczególna
forma konsultacji społecznych w ramach których, mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu, każdego
roku decydują o części wydatków z budżetu gminy. Miasto potrzebuje nowych, innowacyjnych
rozwiązań, które proponują głogowianie.
Jednakże w związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku, w Głogowie tak jak w wielu innych miastach
w Polsce nie odbyły się konsultacje społeczne związane ze składaniem wniosków do budżetu
obywatelskiego na 2021 rok. W trosce o zdrowie głogowian (zbieranie podpisów pod wnioskami
i głosowanie stwarzało zbyt duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców) oraz ograniczenia budżetowe,
radni Rady Miejskiej w Głogowie na wniosek prezydenta odrzucili projekt uchwały, a zadania z 2020 roku
rozłożono do realizacji na lata 202-21.

7

Katarzyna Gralak „Partycypacja społeczna i jej znaczenie w rozwoju turystyki”
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Ochrona Zdrowia
Jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego, jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców, w tym również z zakresu ochrony zdrowia. Gmina konsekwentnie realizuje
zadania służące ochronie zdrowia, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców
miasta.
Zdrowie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość życia, pozwala wykorzystywać
efektywnie nasz potencjał, wpływa znacząco na sytuację zawodową i społeczną. Właściwe zachowania
żywieniowe, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze
stresem czy korzystania ze wsparcia psychicznego odgrywają ważną rolę w budowaniu potencjału
zdrowotnego człowieka.
Jednym z kluczowych elementów prowadzenia polityki zdrowotnej jest finansowanie programów
profilaktycznych, które stanowią uzupełnienie świadczeń zdrowotnych finansowanych z Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Zważywszy na położenie miasta w obrębie Huty Miedzi Głogów oraz na zanieczyszczenie powietrza przez
niską i liniową (komunikacyjną) emisję, Gmina podjęła zdecydowane kroki. Wspólnie z KGHM S.A.,
stworzono kompleksowy nowatorski program prozdrowotny w zakresie diagnozowania
i przeciwdziałania skutkom podwyższonego stężenia arsenu w powietrzu.
W latach ubiegłych wykonano pionierskie badania diagnostyczne u blisko 2 tysięcy mieszkańców
(w tym 1000 dzieci), polegające na oznaczeniu arsenu całkowitego w organizmach. Osobom
z przekroczeniami zapewniono specjalistyczną opiekę lekarską w Przychodni Miedziowego Centrum
Zdrowia S.A. oraz w razie potrzeby Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Pandemia COVID 19 uniemożliwiła dostęp do lekarzy specjalistów i badań specjalistycznych
m.in. z zakresu:


profilaktyki chorób tarczycy,



profilaktyki osteoporozy,



profilaktyki nefrologicznej,



konsultacji diabetologicznych realizowanych bezpłatnie w trybie „bez skierowania”,



wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób płuc.

Umowy zostały przedłużone do 31.05.2021 r.

Dofinansowanie placówek opieki zdrowotnej
Jednym z kluczowych elementów wspierania przez Gminę Miejską Głogów ochrony zdrowia jest
finansowanie placówek zdrowotnych, w tym Głogowskiego Szpitala Powiatowego. W 2020 r. Gmina
przekazała dotację celową dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w wysokości 100 000,00 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki. Zakupiono w związku ze zwalczaniem COVID-19
aparat do znieczulania Primus IE z funkcją respiratora dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
– w kwocie 78 840,00 zł oraz masażer serca dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Głogowie w kwocie
53 244,00 zł.
Poniżej w tabeli wykaz projektów profilaktycznych realizowanych w 2020 roku.
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Nazwa zadania

Kwota
zabezpieczona

Kwota
wydatkowana

„Profilaktyka wad postawy dzieci
z II i IV klas głogowskich szkół
podstawowych w roku 2020
zamieszkałych na terenie miasta
Głogowa”.
„Wykrywanie wad wzroku u
dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych w roku 2020
zamieszkałych na terenie miasta
Głogowa”
„Profilaktyka
chorób
nowotworowych piersi – nauka
samobadania piersi w szkołach
podstawowych w roku 2020,
dziewcząt zamieszkałych na
terenie miasta Głogowa”
Szczepienia
profilaktyczne
przeciwko GRYPIE osób powyżej
65 roku życia zamieszkałych na
terenie Gminy Miejskiej Głogów
Konsultacje Diabetologiczne
Profilaktyka Osteoporozy

16 000,00 zł

16 000,00 zł

Ilość osób
objętych
programem
1000

14 000,00 zł

14 000,00 zł

5163

10 000,00 zł

9 400,00 zł

443

85 000,00 zł

84 920,00 zł

544

120 000,00 zł
105 000,00 zł

112 500,00zł
00,00 zł

165 000,00 zł -

00,00 zł

77 000,00 zł

00,00 zł

70 000,00 zł

00,00 zł

437
Aneks do
31.05.2021r. z
powodu
pandemii
Aneks do
31.05.2021r. z
powodu
pandemii
Aneks do
31.05.2021r. z
powodu
pandemii
Aneks do
31.05.2021r. z
powodu
pandemii

7.

Profilaktyka chorób tarczycy –
Poradnia Endokrynologiczna.

8.

Konsultacje
w
Pulmonologicznej.

9.

Konsultacje nefrologiczne

poradni

Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowana jest w formie żłobków. Do zadań żłobka należy
zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, oraz
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
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W Głogowie znajdują się następujące żłobki publiczne, które finansuje gmina:


Żłobek Miejski nr 1 przy ul. Andromedy 23,



Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Herkulesa 4,



Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad Strumykiem" przy ul. Strumykowa 3 + filia w MORiUS.

Liczba miejsc w żłobkach miejskich w 2020 r. wyniosła 169, a średni miesięczny koszt utrzymania dziecka
w żłobku miejskim wyniósł 2 102,96 zł. Ponadto w mieście funkcjonowało 10 żłobków niepublicznych,
dysponujących ogółem 309 miejscami, które otrzymywały co miesiąc dotację z budżetu Gminy Miejskiej
Głogów w kwocie 320 zł na jedno dziecko.

Organizacja i zapewnienie opieki nad osobami wymagającymi wsparcia
Działania na rzecz seniorów podejmowane są przez szereg miejskich instytucji/ organizacji/ klubów
seniora. Oferta obejmowała zarówno wsparcie w codziennych sprawach, uczestnictwo w kulturze czy
spotkania integracyjne. Prowadzone były także działania z zakresu wspierania zdrowia seniorów
i promocji zdrowego stylu życia.
W 2020 roku dofinansowano senioralne organizacje pozarządowe w ramach realizacji zadań publicznych
w kwocie 108.113,5 zł. Dodatkowo 220 000,00 zł przeznaczono na rehabilitację dla seniorów i osób ze
szczególnymi potrzebami. Oprócz tego oferowane były seniorom odpowiednie programy, które
w związku z pandemią realizowane były w ograniczonym zakresie zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami.
Głogowska Karta Seniora weszła w życie w 2015 roku. Wydanych zostało ponad 5000 kart, które
uprawniają seniorów do korzystania ze zniżek proponowanych przez głogowskie sklepy, instytucje firmy.
Ponadto w maju 2017 roku został wprowadzony program pn. „Głogowska Koperta Życia”, który
skierowany był do seniorów, osób powyżej 60+, samotnych lub chorych i cierpiących na schorzenia
zagrażające ich życiu. Koperty wydawane są bezpłatnie. Do tej pory z programu skorzystało ponad 1000
osób.
Jednocześnie członkowie organizacji senioralnych, w tym również osoby ze szczególnymi potrzebami,
mają możliwość korzystania z pływalni na obiektach Chrobry Głogów S.A. dzięki dofinansowaniu Gminy
Miejskiej Głogów. W roku 2020 Gmina na ten cel przekazała 16.660,00 zł, z pływalni korzystało prawie
300 seniorów.
Od 2016 roku Urząd Miejski wydaje czasopismo skierowane do głogowskich seniorów pn. „Głogowski
Senior – bezpłatny informator senioralny”. Informator ukazuje się dwa razy w roku w nakładzie 1000 szt.
Dostarczany jest do wszystkich Klubów Seniora, instytucji, miejsc gdzie najczęściej seniorzy przebywają.
Koszt przedsięwzięcia w roku 2020 wyniósł 6.900,00 zł. Ze względu na pandemię COVID-19, wydany
został tylko jeden numer informatora.
Seniorzy organizują także Głogowską Biesiadę Seniora. Inicjatywa zapoczątkowana była w 2016 roku na
wniosek Głogowskiej Rady Seniorów. Biesiada odbywa się pod Patronatem Prezydenta Głogowa
i jest dofinansowywana z budżetu Miasta Głogowa w wysokości 14 000,00 zł. W 2020 r. w związku
z pandemią COVID-19 Głogowska Biesiada Seniora nie odbyła się.
Należy także zauważyć, iż od 2015 roku działa Głogowska Rada Seniorów, w której skład wchodzą
przedstawiciele instytucji, organizacji i klubów senioralnych działających na terenie Gminy Miejskiej
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Głogów. Obecnie trwa druga kadencja Rady Seniorów, która liczy 13 członków. Do głównych zadań Rady
należy reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy, tworzenie
pozytywnego wizerunku seniorów oraz włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne
Głogowa.
Na terenie Gminy działają następujące organizacje/instytucje/kluby senioralne:


Dom Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”,



Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”,



Głogowski Uniwersytet III Wieku,



Klub Seniora przy Miejskim Centrum Kultury MAYDAY,



Głogowskie Stowarzyszenie a jutro?,



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.,



Klub Seniora przy Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych,



Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Głogowie, Oddziałowa Sekcja Emerytów i
Rencistów,



Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja”,



Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Głogowie,



Klub Senior+ „Dom w Głogowie”,



Klub Seniora przy Miejskim Centrum Wspierania Rodziny.



Klub Seniora przy Głogowskim Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

Aktywizacja seniorów w 2020 roku realizowana była przez jednostki samorządowe/organizacje/kluby
senioralne poprzez następujące działania:


artystyczne – m.in. rękodzielnictwo, plastyka, muzyka, taniec,



edukacyjne – m.in. pierwsza pomoc, samoobrona, spotkania ze specjalistami, nauka j. obcych,
zajęcia komputerowe, dziennikarskie, kulinarne,



rekreacyjno – sportowe – m.in. zumba, aqua aerobik, gimnastyka, bule, tenis stołowy,



zdrowotne – rehabilitacja, terapia manualna,



wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – konsultacje ze specjalistami, grupy wsparcia,



integracyjne – m.in. pokazy zdjęć, gry stolikowe, spotkania integracyjne, uczestnictwo
w wydarzeniach organizowanych przez jednostki np. opiekuńczo – wychowawcze. oświatowe
(żłobki, przedszkola),



kulturalne – uczestnictwo m.in. w koncertach, spektaklach teatralnych, wernisażach,
wieczorkach poetyckich, autorskich.
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W 2020r. Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON-u w ramach „Programu
wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.
Celem projektu był zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z pojazdu korzystać będą podopieczni ośrodka zarówno
z terenu miasta, jak i ościennych gmin, którzy są dowożeni do placówki z miejsca zamieszkania
i z powrotem w ramach pobytu dziennego.
Zakup pojazdu pozwoli na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług
świadczonych przez MORiUS oraz umożliwi korzystanie z dostępnych na terenie miasta form terapii, na
czynny ich udział w uroczystościach i imprezach integracyjnych czy zajęciach organizowanych poza
ośrodkiem.

Opieka wytchnieniowa
Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób ze szczególnymi potrzebami. Polega
na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun,
z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw,
nie może tej opieki sprawować samodzielnie.
Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:


dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym
wskazania do:
 konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.



dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa służyć może również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych względów nie będą mogli wykonywać swoich
obowiązków. Świadczenie opieki wytchnieniowej jest niezmiernie ważne z uwagi na fakt, że
opiekunowie w dużej mierze zdani są na siebie ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego
wsparcia psychicznego i terapeutycznego, co w znaczny sposób wpływa na ich kondycję psychofizyczną.
Założenia programu „Opieka wytchnieniowa” obejmują również podnoszenie poziomu kompetencji
opiekunów w ramach opieki nad osobą niepełnosprawną w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji,
dietetyki. W okresie od 06.03.2020 r. do 30.12.2020 r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług
Specjalistycznych świadczył usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów 19 osób niepełnosprawnych
(12 dorosłych i 7 dzieci). Usługa świadczona była w formie pobytu dziennego w miejscu

zamieszkania osoby niepełnosprawnej (17 osób i ośrodku wsparcia (2 osoby). Całkowity koszt
projektu wyniósł 76 952,31 zł. Środki przyznane w ramach Funduszu Solidarnościowego
61 561,85 zł. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
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Asystent osoby niepełnosprawnej
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób ze szczególnymi
potrzebami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego
celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób ze
szczególnymi potrzebami. Takie osoby miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy
wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. W miesiącach styczeń
– grudzień 2020 r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych realizował Program „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”. Z programu skorzystało 68 osób (56 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i 12 osób z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym), Koszty udziału w programie
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2020 - kwota przyznana 563 050,00 zł., środki
wydane 351 413,41 zł. Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych.

Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania dla osób w podeszłym wieku wymagających wsparcia w
prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz czynnościach samoobsługowych objęto w 2020 roku 219
osób. Wydatek z tego tytułu za okres od I – XII 2020r. wyniósł 2 366 604,00zł., co miesięcznie daje kwotę
197 217,00zł. Wydatek ten został następnie pomniejszony o refundację ze środków pozyskanych
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 109 619,94zł, co daje
wydatek na ten cel w wysokości 256 984,06zł.

Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych
W 2020 roku Gmina Miejska Głogów pozyskała środki finansowe na świadczenie usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych. Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.
był finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program miał na celu zwiększenie dostępności do usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym
stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności ze wskazaniami. Środki pozyskane przez Gminę Miejską Głogów na realizację usług
opiekuńczych w ramach Programu wynosiły 109 620,00zł. Kwota ta stanowiła dofinansowanie w
wysokości 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych, co umożliwiło Gminie zwiększenie godzin usług opiekuńczych. W trakcie realizacji
Programu z usług opiekuńczych współfinansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej skorzystało 29 osób, natomiast kwota wykorzystanej dotacji wynosiła 109 619,94zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych
Co roku, także w 2020 roku, Gmina Miejska Głogów ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych. Między innymi były to konkursy na:
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działania aktywizujące służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego, działania integracyjne,
integracja osób ze szczególnymi potrzebami:
 działania aktywizujące, edukacyjne
 poprawa stanu fizycznego i psychicznego poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne,
działania profilaktyczne i usprawniające,
 rehabilitacja i zapewnienie równego dostępu do infrastruktury miejskiej,



prowadzenie mieszkań integracyjnych/chronionych.

Zadania finansowane były przez Gminę Miejską Głogów.

Inne
W związku z realizowaniem określonych zadań przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług
Specjalistycznych w Głogowie, zakupiono samochód osobowy w kwocie 226.320,00 zł, z przeznaczeniem
do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „Zakup
busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie”. Gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 77.635,55 zł ze środków PFRON z „Programu wyrównywania
różnic między regionami”.

Pomoc społeczna
Pomoc społeczna ma na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w godnych warunkach. Pozwala im także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy
usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
Zestawienie świadczeń rodzinnych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.
Rodzaje świadczeń rodzinnych
Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłki pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
finansowana z budżetu gminy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
finansowana z budżetu państwa
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenie rodzicielskie
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Liczba wypłaconych świadczeń
19 524
8 403
81
236
1 147
1609
1 209
111
4 010
2 607
23 461
274
91
252
182
1 834

Świadczenie wychowawcze
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
„Dobry start”
„Za życiem”

128 800
5 640
7 214
7
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Liczba świadczeniobiorców na koniec 2020 roku
Świadczeniobiorcy ogółem, z tego:
pobierający świadczenia rodzinne
pobierający świadczenie z funduszu alimentacyjnego
pobierający świadczenie wychowawcze (500+)

15 160
2 585
270
12 305

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Świadczenia udzielone w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Głogów w roku 2020

Zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe i w naturze w tym:
zasiłki celowe specjalne
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Usługi opiekuńcze świadczone w schronisku dla osób
bezdomnych
Posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Liczba osób
118
112
62
466
62

Kwota
639 580 zł
56 007,30 zł
129 294,92 zł
559 021 zł
33 974 zł

219
9

2 256 984,06 zł
23 703,18 zł

341
92

69 645,20 zł
58 428,12 zł

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Świadczenia udzielone w ramach zadań zleconych Gminie Miejskiej Głogów w roku 2020

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez
sąd opiekuńczy (wraz z kosztami obsługi)

Liczba osób
9
17

kwota
72 468 zł
65 570 zł

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Programy wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programy aktywnych form
pomocy dla wybranych kategorii osób z grup szczególnego ryzyka, realizowały następujące instytucje
samorządowe:

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych jest jedyną w obrębie 50 km placówką świadczącą
tego rodzaju usługi. Z usług Ośrodka korzystają podopieczni z Głogowa jak również z gmin Pęcław, Kotla,
Grębocice, Gaworzyce, Jerzmanowa, Nowe Miasteczko. Oprócz działalności statutowej Ośrodek udziela
pomocy i wsparcia rodzicom dzieci ze szczególnymi potrzebami. Rodzice podopiecznych Ośrodka mogą
konsultować się ze specjalistami w sprawach dotyczących rozwoju dziecka, otrzymać wsparcie w
pokonywaniu codziennych trudności wychowawczych i korzystać z pomocy pracowników Ośrodka w
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załatwianiu wszelkich formalności w celu nawiązania współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami,
instytucjami pomocy społecznej i specjalistycznymi placówkami służby zdrowia. Na terenie Ośrodka
działa „zespół terapeutyczny” składający się ze specjalistów: oligofrenopedagog, specjalista fizjoterapii,
neurologopeda. Zadaniem zespołu jest opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy zaburzeń
rozwojowych oraz ustalenie indywidualnego programu terapeutycznego uwzględniającego rodzaj
niepełnosprawności oraz specyficzne potrzeby dziecka. Ważnym elementem pracy zespołu jest
określenie celów terapii oraz ich ewaluacja, dostosowanie form oraz metod pracy do indywidualnych
możliwości dziecka włączając w proces terapeutyczny rodziców i opiekunów.
W ramach swej działalności Ośrodek świadczy usługę transportu tzw. TAXI dla osób niepełnosprawnych
z terenu miasta i ościennych gmin. Usługa transportu cieszy się dużą popularnością – w roku 2020
zawarto 159 umów na łączną ilość 491 przewozów, a w wielu przypadkach były to przewozy realizowane
długoterminowo (np. zabiegi rehabilitacji trwające 10 kolejnych dni). Często wykonywane były przewozy
poza teren miasta - zazwyczaj 8 przewozów w miesiącu oraz przewozy odległe (powyżej 150 km). Usługa
przewozu poza miasto bardzo często odbywała się w późnych godzinach popołudniowych. W weekendy
zainteresowanie przewozami było znikome (3 przewozy w roku). Ilość przewozów w ramach TAXI została
znacznie ograniczona w związku z czasowym zamknięciem placówki spowodowanym pandemią COVID19 (marzec-kwiecień 2020 r.)
W dalszym ciągu Ośrodek realizował usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek
szkolno – wychowawczych. Z przewozów korzystało łącznie 25 dzieci, średnio 15 dziennie.
W miesiącach sierpień – grudzień 2020 r. Ośrodek realizował kolejną edycję Programu „Opieka
wytchnieniowa”. Z programu skorzystało 19 osób (12 dorosłych i 7 dzieci), wypracowano łącznie 2.785,5
godziny. Usługa świadczona była w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (17 osób) i ośrodku
wsparcia (2 osoby).
Poniżej opis kosztowy przedsięwzięcia:



Całkowity koszt projektu – 76.952,31 zł w tym z środki przyznane w ramach Funduszu
Solidarnościowego – 61.561,85 zł



Kwota wnioskowana - 92.160,00



Koszt obsługi Programu – 921,00 zł



Środki wydane – 61.561,85 zł



Środki zwrócone – 30.598,15 zł

W miesiącach styczeń – grudzień 2020 r. Ośrodek realizował Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”. Z programu skorzystało 68 osób (56 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i 12 osób z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym), wypracowano łącznie 12.843,5 godziny.
Poniżej opis kosztowy przedsięwzięcia:



Kwota przyznana – 563.050,00 zł



Środki wydane – 351.413,41 zł



Środki zwrócone – 211.636,59 zł

Głównymi dochodami Ośrodka są:
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1. Środki pozyskiwane:


ze specjalistycznych usług opiekuńczych,



z tytułu odpłatności za wyżywienie i dowóz podopiecznych do Ośrodka,



dochody z tytułu świadczonych usług komercyjnych,

2. Dochody z tytułu świadczenia usługi transportu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Wpływy z najmu sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka 2 szt.)

Dochody

Dochody za rok 2020

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

154.494,00

Dochód za wyżywienie

31.163,58

Dochód za dowóz

32.298,50

Dochód za świadczenia lecznicze /komercja/

4.205,00

Transport osób ze szczególnymi potrzebami

14.920,78

Dochód z wynajmu
Inne

934,95
0,00

Razem

238.016,81

Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w okresie od stycznia
do grudnia 2020 r. wynoszą 1.935.038,45 zł
Po uwzględnieniu zrealizowanych przez Ośrodek dochodów, faktyczny koszt utrzymania Ośrodka
w 2020 roku wyniósł 1.697.021,64 zł (1.935.038,45 wydatki – 238.016,81 zł dochody).

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny wspierało w swoich działaniach seniorów, rodziny i osoby
zagrożone wykluczeniem. MCWR w roku ubiegłym wykonał zadania dla seniorów w postaci zajęć
rękodzielniczych (kwota realizacji zadania 3.316,27 zł) i zajęć usprawnienia ruchowego (kwota realizacji
zadania 1080,00 zł). Głogowskie rodziny mogły liczyć na wsparcie w zakresie „ Program Asystent Rodziny
(w 2020 roku wsparciem asystentów rodzin było objętych 116 rodzin, kwota realizacji zadania
494.193,22 zł), a także mogły korzystać z:


Świetlic
i
Klubów
Środowiskowych
(w
4
Świetlicach
Środowiskowych,
2 Klubach Środowiskowych i 1 Bazie Podwórkowych Pedagogów. Opieką objętych było średnio 60
dzieci, kwota realizacji zadania 110.488,94 zł),



„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (w 2020 roku odbyła się jedna edycja, kwota realizacji
zadania 4005,50 zł),



zajęć z piłki nożnej (udział brało ok. 15 dzieci, kwota realizacji zadania 7110,00 zł),
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Punktów Konsultacyjnych (porady psychologów, specjalistów terapii uzależnień, radcy prawnego,
socjoterapeuty, instruktorów terapii uzależnień, (kwota realizacji zadania 142.812,96 zł),



Karty Ogólnopolskiej KDR ( w 2020r. kwota realizacji zadania 1889,27zł),



Noworocznego Marszobiegu „Nie jesteś sam” (kwota realizacji zadania 3.000 zł),



ferii zimowych (II turnusy) i letnich (II turnusy) w MCWR (kwota realizacji zadania 20.405,11 zł),



Dnia Kobiet w MCWR (kurs samoobrony prowadzony przez KPP Głogów, kwota realizacji zadania
339,03 zł),



imprezy ,,Cross Straceńców” (kwota realizacji zadania 8520,62 zł),



współorganizacja Turnieju Familijnego „Rodzina na medal” 2500,00zł.,



imprezy
,,Festiwal
Gier
Planszowych”,
„Noc
Planszówek”
przy
współpracy
ze Stowarzyszeniem Działań Alternatywnych Bastion ( kwota realizacji zadania 1230,36zł),



Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom” (kwota realizacji zadania 2460,00 zł),



Kampania „Myślę i jeżdżę trzeźwo” (kwota realizacji zadania 1968,00 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy społecznej osobom i rodzinom w szczególności
z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu i narkomanii.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało:


osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał 701,00 zł,



osobom w rodzinie, których dochód na osobę nie przekraczał 528,00 zł,



rodzinie,
której
dochód
nie
przekraczał
sumy
kryterium
dochodowego
na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przyczyn udzielenia
pomocy społecznej osobom i rodzinom lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy społecznej.

Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy w 2020 r. było bezradność w sprawowaniu opieki
wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo
i bezrobocie w połączeniu z uzyskiwaniem dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego,
które oscyluje na granicy „minimum egzystencji”, niepełnosprawność.
W 2020 r. pomoc społeczna była realizowana m.in. poprzez przyznawanie świadczeń przewidzianych
w ustawie (m.in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych, pomoc
rzeczową, sprawienie pochówku) i pracę socjalną. Świadczenia powyższe finansowane były w ramach
zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy.
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W ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie funkcjonują
następujące działy:
Dział Pracy Socjalnej – podzielony jest na 7 zespołów:


2 zespoły pracy terenowej zajmujące się osobami i rodzinami potrzebującymi wsparcia
materialnego i socjalnego. Ponadto prowadzą postępowania w sprawie świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób niepodlegających ubezpieczeniu
z innego tytułu,



zespół ds. uzależnień i przemocy realizujący zadania wynikające między innymi z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,



zespół ds. rodziny,



zespół ds. wsparcia instytucjonalnego zajmujący się kierowaniem do Ośrodka Wsparcia – Domu
Dziennego Pobytu i do domów pomocy społecznej,



zespół ds. usług opiekuńczych,



zespół ds. świadczeń, który został utworzony na bazie działu świadczeń. Zespół ten zajmuje się
wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o systemie oświaty w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób niepodlegających
ubezpieczeniu z innego tytułu.

Dział Świadczeń Rodzinnych – wykonujący zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o świadczeniach
rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku wynosił:
Ogółem: 102.590.461,00 zł, w tym: zadania zlecone 87.346.870,00 zł, zadania własne 15 243.591,00 zł.
Rozdział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

9 657 zł

8 992,93 zł

93%

85195

Pozostała działalność (koszt wydania
decyzji dot. ubezpieczenia
zdrowotnego)

85202

Domy Pomocy Społecznej

2 700 000 zł

2 691 294,70 zł

100%

85203

Ośrodki wsparcia

1 449 906 zł

1 409 789,41 zł

97%

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

32 500 zł

32 500,00 zł

100%
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85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej

57 800 zł

56 007,30 zł

97%

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

573 500 zł

517 222,81 zł

90%

85216

Zasiłki stałe

658 800 zł

639 580,00 zł

90%

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej (wydatki na
utrzymanie MOPS)

6 267 046 zł

6 259 182,89 zł

100%

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

2 560 932 zł

2 504 464,40 zł

98%

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

647 527zł

628 666,67 zł

97%

85295

Pozostała działalność, z tego:

285 669 zł

85415

Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym

63 213 zł

60 908,12 zł

96%

85501

Świadczenie wychowawcze

65 271 000 zł

64 571 995,94 zł

99%

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

19 632 866 zł

19 435 041,48 zł

99%

85504

Wsparcie rodziny

2 237 920 zł

2 234 870,00 zł

100%

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów.

142 125 zł

138 491,92 zł

97%

102 590 461

101 234 701,35

99%

Razem

45 692,78 zł

16%

Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ośrodek pomocy społecznej udzielał pomocy w ramach
Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Strategicznym celem programu, jest w dalszym ciągu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub
niepełnosprawnych.
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W ramach wsparcia ośrodek finansował koszty posiłków dzieci w szkołach, przedszkolach i internatach
oraz zabezpieczał rodziny w świadczenia pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.
Pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków
adresowana była do osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bądź życiowych.
Rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze ośrodek przyznawał wsparcie w formie
asystenta rodzinnego. Z tego rodzaju wsparcia w 2020 r. skorzystało 46 rodzin.
W okresie wakacji letnich, 6 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, z terenu naszego miasta, skorzystały z
bezpłatnego udziału w wyjazdowym wypoczynku, organizowanym przez Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu. Kolonia odbyła się w górach w miejscowości Karpacz Ośrodek Wypoczynkowy „Admirał”,
w okresie od 15 lipca do 28 lipca 2020r. Dzieci były kwalifikowane do udziału przez pracowników
socjalnych, w oparciu o analizę sytuacji życiowej rodziny.
Dofinansowano również koszty wypoczynku organizowanego przez inne podmioty. Z największej liczby
dofinansowań wypoczynku letniego bo aż 25 osób korzystały rodziny, które organizowały wypoczynek
dzieciom przez Związek Harcerstwa Polskiego. Możliwość skorzystania z tej formy wsparcia dotyczyła
rodzin, których dochód nie przekroczył 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1056 zł.
Łączny koszt zadania wynosił 21.700 zł i był mniejszy o 3.300 zł w stosunku do roku 2019 r. (liczba dzieci
korzystająca z wypoczynku wynosiła wówczas 15).
W 2020r. przeprowadzono również na wniosek Policji interwencje związane z próbami samobójczymi.
Ośrodek otrzymał 97 zgłoszeń dotyczących objęcia wsparciem rodziny przeżywającej kryzys, w skutek
którego doszło do zamachu samobójczego. W ramach przeprowadzonych interwencji podejmowano
następujące działania: nawiązano kontakt z każdą z osób (w przypadku osób nieletnich z rodzicami,
opiekunami); wobec, których została przeprowadzona interwencja policji z uwagi na podjętą próbę
samobójczą, dokonano rozeznania sytuacji życiowej osoby/rodziny, ustalono zasoby osobiste
i środowiskowe osoby/rodziny; ustalono formy i zakres pomocy z jakiej korzysta, bądź korzystała
osoba/rodzina, współpracowano z policją, lekarzem psychiatrą, psychologiem, z asystentami rodzin,
kuratorami, terapeutami, pedagogami i innymi przedstawicielami różnych instytucji włączonych
w zakres pomocy osobie/rodzinie, kierowano pisma i wnioski do różnych instytucji włączonych w zakres
oddziaływań na rzecz osoby/rodziny, monitorowano sytuację osoby/rodziny.
W 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa wsparcie i działania środowiskowe skierowane do
rodzin uległy znacznemu ograniczeniu. Niemniej jednak udało się przeprowadzić dwa rodzaje spotkań
grupowych o charakterze psychoedukacyjnym:




„Szkoła dla Rodziców” – program ukierunkowany był na zwiększenie kompetencji
wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci
i młodzieży. Realizacja programu obejmowała cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu w dwóch edycjach w okresie od 28.01.2020 do 22.10.2020 r. oraz
od 27.02.2020 do 22.10.2020 r. W zajęciach wzięło udział łącznie 20 osób.
„Zobacz ,usłysz” – program, którego celem było zwiększenie wiedzy i kompetencji w pełnieniu
funkcji wychowawczych rodziców dzieci w wieku dojrzewania, poszerzenie świadomości na
tematy związane z przebiegiem tego etapu rozwojowego oraz nabycie wiedzy na temat metod
i strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Program obejmował cykl ośmiu
trzygodzinnych spotkań, które odbywały się raz w miesiącu w okresie od 12.02.2020 r. do
30.09.2020r. W zajęciach wzięło udział 8 osób.
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Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią harmonogram zajęć podlegał modyfikacjom. Realizowano
również programy aktywizacji społeczności lokalnej:
Wśród działań aktywizowania społeczności lokalnej w 2020r. przeprowadzono wyłącznie jedno działanie
skierowanie do głogowskich rodzin z dziećmi pn. „Wakacyjne Strefy Animacji - Rodzina na medal”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem projektu, którego zadaniem była
organizacja imprez rekreacyjno–sportowych w formie turniejów dla rodzin z dziećmi. Działania
zapewniły możliwość udziału w ciekawych zajęciach dających perspektywę poszerzenia wiedzy
i umiejętności rodziców, w zakresie spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Dobór i różnorodność
proponowanych form zajęć zachęciła do aktywnego spędzania czasu wolnego. Działanie było
zrealizowane przy wsparciu organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, instytucji publicznych, władz
miasta i prywatnych przedsiębiorców. W turniejach rodzinnych udział wzięło łącznie ok. 250 osób.
Ośrodek przygotował również propozycję działań w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne realizacja projektu ograniczona została do przekazania
osobom bezdomnym bezpłatnych pakietów odzieżowych i higienicznych.
Inne zadania i działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:


współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi - istotą współpracy z instytucjami
i organizacjami w roku 2020, jak i w latach poprzednich, było/jest rozwiązywanie konkretnych
problemów osób i rodzin, społeczności lokalnych Gminy Miejskiej Głogów. Współpraca ta
opierała się w wielu przypadkach na podstawie zawartych umów o współpracy partnerskiej
i dotyczyła nie tylko instytucji/organizacji miejskich, alei powiatowych. W 2020r. MOPS
w Głogowie współpracował m.in. z: Urzędem Miejskim, Policją, szkołami, Sądem Rejonowym
i kuratorami sądowymi, Prokuraturą Rejonową, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pieczy Rodzinnej, Miejskim
Centrum Wspierania Rodziny, domami pomocy społecznej, Starostwem Powiatowym,
Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zespołem Opieki
Zdrowotnej, Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym, Szpitalem Powiatowym, przychodniami
lekarskimi. Ścisła współpraca dotyczyła Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Siostry
Faustyny w Żukowicach, stowarzyszeń (Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, „SZANSA),
kościołów i parafii (szczególnie z Parafią p.w. św. Klemensa w Głogowie, Parafią p.w.
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głogowie oraz Parafią p.w. Miłosierdzia Bożego
w Głogowie). Pracownicy MOPS w roku 2020r. udzielali się również w pracach komisji
kolegialnych, np. Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespołu ds. Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Głogowa, Zespole
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wszystkie te instytucje,
organizacje, komisje i zespoły w dużym stopniu przyczyniły, i przyczyniają się nadal, do pomocy
mieszkańcom Gminy Miejskiej Głogów, stanowią ważną część siatki wsparcia społecznego
mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
 pomoc dla osób bezdomnych –w 2020r. udzielono pomocy 72 osobom bezdomnym, m.in.
w formie pieniężnej i rzeczowej. Przyznano również uprawnienia do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 25 osób. W ramach działań
pomocowych, ośrodek kierował osoby bezdomne do Jadłodajni prowadzonej przez Parafię NMP
Królowej Polski, Noclegowni, Ogrzewalni i zapewniał schronienie w schroniskach dla osób
bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi. Wobec tej grupy klientów prowadzona była praca
socjalna, ukierunkowana przede wszystkim na motywowanie do podejmowania pozytywnych
zmian w sytuacji życiowej, zawodowej i zdrowotnej poprzez odnowienie relacji rodzinnych,
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systematyczne leczenie (w tym uzależnień), uzyskanie dowodów osobistych, a także orzeczeń
o niepełnosprawności, podjęcie pracy zarobkowej oraz złożenie wniosków o najem lokali
socjalnych. W 2020r. sprawiono pochówek jednej osobie bezdomnej na łączną kwotę 3.078,00zł,
pomoc dla osób uzależnionych i z problemami przemocy - w roku 2020 wobec 415 osób
prowadzonych była procedura „Niebieskich Kart”. Odbyło się również 15 posiedzeń członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w sprawie procedury
„Niebieskich Kart”. Członkami Zespołu są przedstawiciele szeregu instytucji i organizacji
społecznych, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Wspierania
Rodziny, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej,
Szpitala Powiatowego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi
Wydziału Rodzinnego, przedstawiciel Stowarzyszenia „Szansa”,
pomoc żywnościowa - od kwietnia 2016 r. na terenie miasta prowadzona jest dystrybucja
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Program został
wprowadzony w Polsce na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
223/2014 z dnia 11 marca 2014r., które ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Fundusz ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w krajach członkowskich Unii
Europejskiej poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej
potrzebującym i jest realizowany w formie krajowych programów operacyjnych. Programy
operacyjne państw członkowskich są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15%). Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmuje zakup
i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące.
Działania te prowadzone są przez organizacje partnerskie i mają na celu włączenie społeczne
osób najbardziej potrzebujących. Partnerem Lokalnym na terenie miasta Głogowa w 2020r. były
dwie organizacje pozarządowe: Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc"
z Jeleniej Góry oraz Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Żywność (m.in. ryż, makaron,
cukier, olej, mleko, sery, warzywa, owoce, dżemy, przetwory mięsne i rybne) wydawana była na
podstawie skierowania wydanego przez pracowników socjalnych MOPS w Głogowie.
Uprawnienie do korzystania z tej formy pomocy w 2020r. uwarunkowane było spełnieniem
kryterium dochodowego, dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402 zł, natomiast dla osoby w
rodzinie - 1 056 zł. Spośród osób korzystających w 2020 r. z Banku Żywności 123 rodziny/osoby
spełniało podstawowe kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
natomiast 86 rodzin/osób kwalifikowało się do podniesionego kryterium dochodowego tj. do
200%. W okresie sprawozdawczym, z ww. wsparcia skorzystało 209 osób ze 128 rodzin. Wydano
209 skierowań uprawniających do odbioru paczek żywnościowych. Wśród wszystkich osób,
które otrzymały skierowania do Banku Żywności 10 z nich to osoby bezdomne,
pomoc dla niepełnosprawnych i seniorów - w 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w stosunku
do osób niepełnosprawnych i seniorów realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy
społecznej w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz kierował do ośrodków wsparcia- domu dziennego pobytu,
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz domów
pomocy społecznej.

W 2020r. ośrodek ponownie przystąpił do kontynuacji programu rządowego Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych pn. „Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych” i otrzymał na realizację
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zadania środki finansowe w wysokości 109.619,94 zł. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą
Dolnośląskim a Gminą Miejską Głogów w 2020 r. wydatki na ramach programu były kwalifikowane w
okresie od 06.03.2020 do 31.12.2020 r. Otrzymane środki finansowe zostały przekazane na realizacje
zadania własnego o charakterze obowiązkowym gminy (usługi opiekuńcze) a wydatki na to zadanie
zostały pomniejszone o środki otrzymane w ramach Programu. Otrzymana dotacja przekazana została
na refundację kosztów usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania dla 29 osób do 75 roku
życia.
W 2020 r. ośrodek przystąpił również do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”. program
miał na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed
zakażeniem Covid -19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Program skierowany był do seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się
na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów
podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która korzystała z
usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznanie usługi wsparcia nie
wymagało przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
Pomoc dla osób przebywających w kwarantannie i w izolacji domowej z powodu pandemii koronawirusa.
Ze względu na konieczność wynikającą z panującej epidemii COVID-19 pracownicy Ośrodka
zaangażowani byli w działania na rzecz osób pozostających w izolacji oraz objętych domową
kwarantanną. Zakres działań obejmował: kontakt z wolontariuszami oraz organizacjami pozarządowymi
zaangażowanymi w pomoc, wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym
ukierunkowane na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia wywołanego zaistniała sytuacją, w tym
proponowanie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, psychiatrycznego), udzielanie
poradnictwa na temat możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej
(zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia
dostępnych poza systemem pomocy społecznej - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, udzielanie
informacji na temat zasad dbania o siebie w okresie kwarantanny oraz obostrzeń funkcjonowania
społecznego, dostarczanie pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych.

Strategia Integracji Społecznej
Strategia Integracji Społecznej jest częścią Strategii Rozwoju Miasta Głogowa i stanowi punkt wyjścia do
zbudowania zintegrowanej lokalnej polityki społecznej. Jest ona narzędziem przygotowującym samorząd
i społeczności Głogowa do realizacji Narodowej Strategii Integracji Społecznej (priorytet 19) i Krajowego
Planu Działania z tego zakresu (priorytet 4 działanie 4.3.2). Proces budowania i realizacji strategii służy
bowiem integracji środowisk, instytucji wokół wspólnych celów polityki społecznej. Wraz ze wzrostem
liczby przekazywanych zadań przez państwo na poziom samorządów terytorialnych rośnie ranga
planowania strategicznego i koordynacji działań z innymi podmiotami kreującymi warunki oraz jakość
życia społeczności lokalnych. Powodzenie strategii zależy od partnerstwa administracji, samorządowej,
państwowej, organizacji pozarządowych, środowisk kategorii marginalizowanych i wszystkich innych
podmiotów, którym zależy na rozwoju społeczności Głogowa. Ta perspektywa jest myślą przewodnią
strategii.
Gmina ma obowiązek ustawowy w zakresie zadań własnych opracować i realizować gminną strategię
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
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społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia ma służyć:
1) zbudowaniu w oparciu o strategię włączającego społeczeństwa Głogowa,
2) zmniejszenie w mieście zróżnicowań w dostępie do obszarów inkluzji społecznej,
3) przygotowanie podstaw planistycznych do pozyskania do rozwoju spójności społecznej
i integracji społecznej środków i partnerów zewnętrznych,
4) przygotowanie dokumentu, w oparciu o który będzie postępowało integrowanie polityki
społecznej na poziomie gminy. W szczególności:
 ocena stanu polityki społecznej na poziomie gminy z uwzględnieniem jej uwarunkowań we
współpracy z samorządem powiatowym i regionu,


ustalenie diagnozy potrzeb z zakresu polityki społecznej,



przekształcenie realizowanej regionalnej polityki społecznej w system zintegrowany.

Strategia stanowi ramy projektowe do aktywizacji partnerów instytucjonalnych i poza instytucjonalnych
w ukształtowaniu podstaw społecznej polityki gminy oraz jej realizacji i oceny.
W wyniku realizacji strategii dojdzie do:


wzmocnienia organów administracji i innych partnerów oraz mobilizacja partnerów
nietradycyjnych,



określenia wyzwań długofalowych,



upowszechniania celów i sposobów ich wdrażania,



osiągnięcia konsensusu społecznego, co do priorytetów z zakresu polityki społecznej,



nadania rangi pozostałym zagadnieniom będącym przedmiotem polityki społecznej i ustalenia
kolejności ich realizacji.

Strategia opiera się na koncepcji praw człowieka jako przesłankach budowania polityki społecznej.
Strategia Integracji Społecznej obejmowała lata 2006-2020. Ze względu na specyfikę czasową nie
zawierała zmiennych ilościowych, tylko prognozowane zmienne jakościowe. Strategia Integracji
Społecznej była strategią złożoną obejmującą wiele problemów społecznych, procesów, kategorii
społecznych i instytucji. W wyniku jej realizacji doszło do wzmocnienia organów administracji,
upowszechnienia celów i sposobów ich wdrażania oraz osiągnięcia consensusu społecznego, co do
priorytetów z zakresu polityki społecznej takich jak: problemy związane z aktywnością ekonomiczną
mieszkańców, problemy związane ze zdrowiem, problemy związane z niepełnosprawnością, problemy
pochodne struktury mieszkańców, problemy związane z edukacją, problemy mieszkaniowe, problemy
rozwoju infrastruktury rozwiązywania problemów społecznych oraz problemy związane z dostępem do
nowoczesnych technologii komunikowania się.

Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 tworzył lokalny system wsparcia rodzin
z dziećmi w szczególności
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Program przyjęty został uchwałą Nr XLIV/430/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28
grudnia 2017r. Koordynatorem oraz realizatorem Programu było Miejskie Centrum Wspierania Rodziny.
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dokonuje podziału
kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami. Do zadań własnych Gminy należy szeroko
rozumiana profilaktyka w zakresie wspierania rodziny i działania / zadania tj.:


asystenci rodziny,



placówki wsparcia dziennego,



rodziny wspierające,



podmioty lub instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

W Głogowie zadania w obszarze profilaktyki i pomocy dziecku w rodzinie ujęte zostały nie tylko
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny, ale również w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Koordynatorem obu
Programów jest Miejskie Centrum Wspierania Rodziny.
Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek, o którym mowa jednostki
samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy
ze środowiskiem lokalnym, Sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Ustawa również dokonuje podziału kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami.
Na gminę nałożyła zadania, mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku
i rodzinie, do których w szczególności należy:


opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,



tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,



tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przez:


zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy oraz dostępu do
specjalistycznego poradnictwa,



tworzenie i organizację zespołów interdyscyplinarnych wspierających, rozwiązywanie
problemów na rzecz dobra dziecka i rodziny,



organizowanie szkoleń i tworzenie warunków dla działania rodzin wspierających,



prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,



zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych spokrewnionych
właściwej opieki i wychowania,



organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych,

152 | S t r o n a



wspieranie procesu usamodzielnienia oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc
w mieszkaniach socjalnych i mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających
spokrewnione rodziny zastępcze.

System ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć
liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.
Pomoc dotyczyć ma również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki
rodzicielskiej.
Do bezpośredniej pracy z rodziną wprowadzono zadanie – asystenta rodzinnego. Celem pracy asystenta
jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej
wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny
oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas
pracy asystenta rodzinnego służy realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Jego zadaniem jest
całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Rola asystenta
rodzinnego polega na aktywnym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, w której mają miejsce
problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę. Asystent w swojej pracy korzysta
z pomocy osób reprezentujących instytucje i służby zainteresowane rozwiązaniem problemu danej
rodziny. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w 2020 roku realizowało zadania wskazane w wyżej
wymienionym Programie tj.: pracowało z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych zapewniając im wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp do
specjalistycznego poradnictwa, tworzono możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów,
współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
Pomimo panującej epidemii w 2020 roku Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie realizowało
zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujących obszarach
dotyczących form pracy z rodziną:
Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne
MCWR zapewniało konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. Było ono udzielane przez psychologów,
specjalistów psychoterapii uzależnień, pedagogów, socjoterapeutę, specjalistę ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz specjalistów profilaktyki problemowej. W klubie środowiskowym MCWR przy
ul. Folwarcznej 7 w roku 2020 działały:


Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin. Czynny był przez 7 godzin
raz w tygodniu. Prowadzący – psycholog specjalista terapii uzależnień (umowa zlecenie). Punkt
mieścił się w budynku MCWR. W 2020r. udzielono 177 porad. Specjalista podczas pandemii
udzielił również 111 porad telefonicznych. Specjalista udzielał porad na podstawie umowy
zlecenia.



Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin. Czynny był przez 8 godzin
raz w tygodniu. Prowadzący – specjalista psychoterapii uzależnień (umowa zlecenie). Punkt
mieścił się w budynku MCWR. W 2020r. udzielono 402 konsultacje i 52 porady telefoniczne.
Specjalista udzielał porad na podstawie umowy zlecenia.



Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Uzależnień i Ich Rodzin. Czynny był od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 16.00. Prowadzony był przez specjalistów ds. profilaktyki problemowej oraz
specjalistę terapii uzależnień – etatowych pracowników MCWR w siedzibie jednostki. W 2020r.
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udzielono konsultacji 373 osobom, w tym 125 osobom współuzależnionym i 248 osobom
uzależnionym.


Punkt Porad Prawnych. W okresie sprawozdawczym w Punkcie udzielono konsultacji i porad 124
osobom. Dyżurujący radca prawny udzielał porad w zakresie spraw rodzinnych (alimentacyjne,
opieka nad dziećmi, sprawy rozwodów), ale również sprawy z prawa pracy, spadkowe, lokalowe,
eksmisje, dot. ubezwłasnowolnienia członków rodziny. Punkt działał w MCWR we wtorki od
15.00 do 17.00. Specjalista udzielał porad na podstawie umowy zlecenia.



Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy. Czynny był przez 3 godziny raz w
tygodniu. Osoba prowadząca pedagog socjoterapeutka doktor nauk społecznych. Punkt mieścił
się w budynku MCW. W 2020r opieką objęto 136 osób. Specjalista udzielał porad na podstawie
umowy zlecenia.



Punkt konsultacyjny dla osób problemem narkotykowym. W 2020r. z udzielanych porad
skorzystało 91 osób bezpośrednio dotkniętych problemem, a także ich bliscy. Specjalista udzielił
również 56 konsultacji telefonicznych. Punkt prowadzony był przy ul. Legnickiej 3 we współpracy
ze Stowarzyszeniem „MONAR”. Czynny był 1 raz w tygodniu przez 3 godz. Specjalista udzielał
porad na podstawie umowy zlecenia.



Punkt konsultacyjny psychologa. Prowadzony był przez etatowego pracownika MCWR w celu
udzielania pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach. Dyżury odbywały się
3 razy w tygodniu W punkcie w 2020r udzielono porad 522 osobom. Punkt mieścił się w budynku
MCWR.



Punkt konsultacyjny dla rodzin z dziećmi lub małżonków/partnerów. Prowadzony był przez
psychoterapeutę systemowego. Czynny był 2 razy w tygodniu przez 9 godzin. Udzielał on porad
w osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach. Mieścił się w budynku MCWR. W punkcie
w 2020r udzielono 360 konsultacji. Specjalista udzielał porad na podstawie umowy zlecenia.



Punkt konsultacyjny – Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA). Czynny był 1 raz w tygodniu przez
1 godzinę. Prowadzony był przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień. Funkcjonował
on w budynku MCWR przy ul. Legnickiej 3 w Głogowie. W 2020r w punkcie, zgodnie
z programem terapeutycznym udzielono konsultacji 5 osobom. Specjalista prowadził punkt na
podstawie umowy zlecenia.

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny udzielało pomocy poprzez umożliwienie uczestnictwa w grupach
edukacyjno-terapeutycznych i wsparcia tj.:


Grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy domowej. Rozpoczęła swoją działalność
w listopadzie 2019r. Prowadzona była 1 raz w tygodniu przez 2 godziny w siedzibie MCWR przy
ul. Legnickiej 3 w Głogowie. Grupę prowadziło dwóch pracowników MCWR (starszy specjalista
ds. profilaktyki problemowej (w zastępstwie pedagog) i psychoterapeuta systemowy w trakcie
certyfikacji) na podstawie umowy zlecenia. W 2020r w programie uczestniczyło średnio 7 osób.



Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej. Czynna była w czwartki przez 2 godziny.
Prowadzący – psycholog specjalista terapii uzależnień (umowa zlecenie). Grupa funkcjonowała
w budynku MCWR. W 2020r. uczestniczyło w grupie średnio 25 osób. Specjalista prowadził
grupę na podstawie umowy zlecenia. (Od października 2020r. z powodu zagrożenia
epidemicznego zajęcia zostały zawieszone).
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Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym. Prowadzona była 1 raz
w tygodniu po 2 godziny w Klubie Abstynenta „Skarbnik” przy ul. Morcinka 8. Grupę prowadził
certyfikowany specjalista terapii uzależnień na podstawie umowy zlecenia. W 2020 roku
w zajęciach uczestniczyło średnio 13 osób. (Od października 2020r. z powodu zagrożenia
epidemicznego zajęcia zostały zawieszone).



Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych. Prowadzona była 1 raz w tygodniu przez 3
godziny przez psychologa na podstawie umowy zlecenia. Zajęcia odbywały się w Klubie
Abstynenta „Skarbnik” przy ul. Morcinka 8. W 2020r. w zajęciach brało udział średnio 7 osób (od
października 2020r. z powodu zagrożenia epidemicznego zajęcia zostały zawieszone).



Grupa terapeutyczna – Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA.). Grupa terapeutyczna dla Dorosłych
Dzieci Alkoholików. Prowadzona była 2 razy w tygodniu przez 4 godziny przez psychologa,
specjalistę psychoterapii uzależnień. Funkcjonowała ona w budynku MCWR przy ul. Legnickiej 3
w Głogowie. W 2020 roku w zajęciach, zgodnie z programem terapeutycznym udział brało 5
osób. Specjalista prowadził grupy na podstawie umowy zlecenia.



Grupa edukacyjna – zapobiegająca nawrotom picia. Spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu po
2 godziny. Prowadził je instruktor terapii uzależnień na podstawie umowy zlecenia. Zajęcia
prowadzone były w Klubie Abstynenta „Skarbnik” przy ul. Morcinka 8. W 2020r. w zajęciach
brało udział średnio 8 osób. Instruktor prowadził grupę na podstawie umowy zlecenia.

Zajęcia dodatkowe dla rodzin:


Zajęcia kulturalno-oświatowe z elementami rekreacji ruchowej. Prowadzone były dla osób
dorosłych oraz dzieci i młodzieży przez animatora rekreacji ruchowej - raz w tygodniu po 3 godz.
Zajęcia prowadzone były w Klubie Środowiskowym przy ul. Folwarcznej 7 i ul. Akacjowej 10.
W 2020r. w zajęciach uczestniczyło ok. 30 osób. Ze względu na pandemię zajęcia odbywały się
nieregularnie.



Zajęcia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzone były we wtorki w Klubie Środowiskowym
przy ul. Folwarcznej 7 od godz. 11-13 i przy ul. Akacjowej 10 w poniedziałki od godz. 16-18.00.
Prowadzone były przez instruktora rękodzieła artystycznego. W zajęciach brały udział dorosłe
mieszkanki Głogowa, seniorzy. W 2020r. w obu miejscach spotkań w zajęciach uczestniczyło
średnio 38 osób. Ze względu na pandemię zajęcia odbywały się nieregularnie. Zostały
zawieszone od lutego do czerwca 2020r. oraz od listopada do grudnia 2020r.



Zajęcia z grami planszowymi. Zajęcia powinny być prowadzone 1 raz w tygodniu przez 5 godzin
w siedzibie MCWR. Natomiast ze względu na stan zagrożenia epidemicznego spotkania
odbywały się niesystematycznie. Zajęcia przeznaczone były dla mieszkańców Głogowa, zarówno
dzieci, jak i dla dorosłych. W 2020r. w zajęciach brało udział średnio 25 osób.



Młodzieżowe miejsce spotkań. Działania prowadzone były przez 5 dni w tygodniu w siedzibie
Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” przy ul. Perseusza 13. W organizowanych
spotkaniach, warsztatach prowadzonych w klubie średnio udział ok.10 osób. Zajęcia odbywały
się w miesiącu lutymi połowa marca. Z powodu epidemii zostały zawieszone.

Specjaliści, poza udzielaniem porad i konsultacji, podejmowali także działania dotyczące umieszczenia
osoby uzależnionej w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień. Przeprowadzili m.in.: spotkanie
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przedstawicieli różnych grup zawodowych w siedzibie MCWR Głogów
międzyjednostkowej.

dot. współpracy

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Głogowie jak co
roku zorganizowało warsztaty dla uczniów z głogowskich szkół podstawowych. W trakcie trwania
warsztatów, dzieci miały okazję usłyszeć jak można w bezpieczny sposób spędzać czas wolny jak również
uczestniczą w ciekawych zajęciach prezentujących zasady bezpieczeństwa. Warsztaty odbywały się
w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny, był to element przygotowań i działań informacyjnych
w okresie bezpośrednio przed feriami. Mówiono nie tylko o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw
na sankach, lodowiskach czy na stoku narciarskim, ale również przypomniano podstawowe zasady
bezpieczeństwa. MCWR we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Głogowie zorganizował
warsztaty promujące zasady bezpieczeństwa pod nazwą „Bezpieczne Ferie”.
Zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dziecka
W strukturze MCWR w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny w 2020 roku funkcjonowały 4 Świetlice
Środowiskowe, 1 Baza Środowiskowa oraz 2 Kluby Środowiskowe. Zarówno do świetlic, jak i klubów
uczęszczać mogą dzieci oraz młodzież, które chcą twórczo spędzać czas wolny, rozwijać swoje
zainteresowania i uzdolnienia, wzmacniać swoją kondycję fizyczną, rozwijać się manualnie i plastycznie.
Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. Świetlice oraz Kluby realizują zadania:


edukacyjne, w tym odrabianie lekcji, wyrównywanie braków szkolnych wspierające rozwój
psychiczny i fizyczny dziecka,



rozwijania zainteresowań własnych,



zagospodarowujące czas wolny, w tym korzystanie z dóbr kultury,



wycieczki i wyjazdy wakacyjne o charakterze turystyczno krajoznawczym,



dożywianie - dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymują posiłek w formie bułki drożdżowej lub
bułki z wędliną i napój.

Wymienione formy zajęć realizowano w następujących klubach i świetlicach środowiskowych :


Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 11 ul. Gwiaździsta 2- czynna była 5 razy
w tygodniu od 14:00-18:00. Zapisanych było 18 dzieci, średnio opieką objęto
7 dzieci. Od września do 12 października zapisanych było 9 dzieci, średnio opieką objęto
6 osób. Od 12 października działalność świetlicy została zawieszona do odwołania z powodu
pandemii.



Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Niedziałkowskiego 10 - czynna była 5 razy w tygodniu
od 14:00-18:00. Zapisanych było 28 dzieci, średnio opieką objęto 15 dzieci. Od września do 12
października zapisanych było 14 dzieci, średnio opieką objęto 12 osób. Od 12 października
działalność świetlicy została zawieszona do odwołania z powodu pandemii.



Świetlica przy Szkole Mistrzostwa Sportu „CERTUS” ul. Obozowa 3- czynna była 5 razy w tygodniu
od 14:00-18:00. Zapisanych było 16 dzieci, średnio opieką objęto 12 dzieci. Od września do 12
października zapisanych było 10 dzieci, średnio opieką objęto 10 osób. Od 12 października
działalność świetlicy została zawieszona do odwołania z powodu pandemii.
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Świetlica przy ul. Bolesława Krzywoustego- czynna była 5 razy w tygodniu od 14:00-18:00.
Zapisanych było 13 dzieci, średnio opieką objęto 7 dzieci. Od września do 12 października
zapisanych było 8 dzieci, średnio opieką objęto 5 osób. Od 12 października działalność świetlicy
została zawieszona do odwołania z powodu pandemii.



Klub Środowiskowy przy Szkole Podstawowej nr 13 ul. Akacjowa 10 - czynny był 5 razy
w tygodniu od 14:00-18:00. Zapisanych było 19 dzieci, średnio opieką objęto 12 dzieci. Od
września do 12 października zapisanych było 17 dzieci, średnio opieką objęto 15 osób. Od 12
października działalność klubu została zawieszona do odwołania z powodu pandemii.



Klub Środowiskowy przy ul. Folwarcznej 7 - czynny był 5 razy w tygodniu od 14:00-18:00.
Zapisanych było 33 dzieci, średnio opieką objęto 12 dzieci. Od września do 12 października
zapisanych dzieci było 8 dzieci, średnio opieką objęto 2 osoby. Od 12 października działalność
klubu została zawieszona do odwołania z powodu pandemii.



Baza Podwórkowych Pedagogów ul. Krochmalna 7/7b czynna była 5 razy w tygodniu od
15:30 - 18:30 Zapisanych było 5 dzieci , średnio opieką objęto 3 dzieci. Baza Podwórkowych
Pedagogów została zamknięta w marcu 2020r.

Świetlice i Kluby Środowiskowe prowadzone są w formie połączonej, tj.: opiekuńczo-wychowawczej,
specjalistycznej oraz pracy podwórkowej.
W 2020 roku przygotowano: zimowe warsztaty, w których łącznie wzięło udział 60 dzieci oraz letnie
warsztaty, w których łącznie wzięło udział 30 dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia.
Zabezpieczenia środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowanie pobytu dziecka
w pieczy zastępczej jest zadaniem własnym gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:


10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,



30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,



50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.

W 2020 roku wysokość środków, które przeznaczono na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy
zastępczej wynosiła:1.202.740,38 zł. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy – 1913.
Zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wobec rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze Gmina podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wsparcia,
które polega w szczególności na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie oraz wzmocnieniu roli funkcji rodziny. Wsparcie polega również na rozwijaniu umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz
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funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przezwyciężaniu marginalizacji i degradacji
społecznej rodziny oraz dążeniu do reintegracji rodziny. W katalogu usług MCWR znajduje się dodatkowe
wsparcie adresowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w postaci
asystenta rodziny. Praca asystentów rodziny wpisuje się w priorytetowe działania polityki społecznej
miasta, w szczególności w zakresie wyrównywania szans osób zagrożonych i wykluczonych społecznie
jako nowy model pracy środowiskowej, zapewniający utrzymanie dzieci w ich naturalnych środowiskach.
Pracę asystenta z rodziną można podzielić na etapy. Zazwyczaj codzienne problemy socjalne najbardziej
przytłaczają rodzinę, pochłaniają jej uwagę, powodują brak poczucia bezpieczeństwa oraz brak
perspektyw na przyszłość. Nie radzi sobie ona z codziennymi sprawami bytowymi i zwykle nie wierzy, że
jest w stanie sama im sprostać.
Zagadnienia z jakimi próbuje wraz z rodziną sprostać asystent to min.:


zwiększenie zasobów finansowych na bieżące funkcjonowanie,



sprawy mieszkaniowe: zadłużenia w opłatach, media,



realizacja zaległych i bieżących spraw urzędowych,



dostęp do lekarzy i innych specjalistów,



realizacja uprawnień: renty, emerytury, świadczenia rodzinne, ubezpieczenia, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,



pomoc dzieciom: świetlica, dożywianie w szkole, pomoc w odrabianiu lekcji,



kontakty ze służbami i instytucjami: pomoc społeczna, kuratela sądowa, szkoła, administracja
itp.

Dalsza w kolejności praca asystenta dotyczy podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziców oraz
realizowania obowiązków na rzecz domu i rodziny. Następnie jest czas na etap związany z uzupełnieniem
wykształcenia i poszukiwaniem pracy. Dalsze działania asystenta to:


pomoc w poprawie relacji wewnątrzrodzinnych,



motywowanie do korzystania z poradnictwa rodzinnego, do udziału w terapii uzależnień
i w szkołach dla rodziców doskonalących umiejętności wychowawcze itp.,



aktywizacja zawodowa (kursy, poszukiwanie pracy),



podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, praca nad autorytetem rodziców,



praca nad umiejętnością gospodarowania budżetem domowym,



praca nad higieną, podnoszeniem umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,



zwiększanie poczucia wartości, samodzielności, zaradności rodziców.

Głogowskie rodziny objęte wsparciem asystenta, to rodziny borykające się z wieloma problemami. Do
problemów tych należą ubóstwo, zadłużenia, bezdomność, niskie umiejętności opiekuńczowychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego, wielodzietność, samotne macierzyństwo lub
ojcostwo, uzależnienia, przemoc, przewlekłe choroby, w tym zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym, konflikty z prawem,
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wywodzenie się z rodzin z wieloma problemami, czyli pokoleniowe dziedziczenie biedy i problemów,
korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto niewywiązywanie się z obowiązków
rodzicielskich, takich jak kontaktowanie się ze szkołą, realizowanie okresowych i specjalistycznych badań
lekarskich oraz nieradzenie sobie z sytuacjami życia codziennego (np. realizowanie spraw urzędowych).
Zwykle tych problemów jest kilka. Rodzice ci zazwyczaj posiadają nadzór kuratora.
Zadania z zakresu wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze realizowane
przez asystentów rodzin polegały m.in. na:


opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym,



opracowaniu we współpracy z członkami rodzin planu pracy z rodziną,



udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,



udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,



udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,



wspieraniu aktywności społecznej rodzin,



udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,



udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,



prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,



sporządzaniu na wniosek Sądu opinii o rodzinie i jej członkach,



współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

W 2020 roku MCWR zatrudniał 9 asystentów rodzin, którzy objęli wsparciem 116 rodzin. Praca
asystentów rodzin ma charakter kompleksowy. W pracy z rodziną w pierwszej kolejności asystenci dbali
o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin, w tym mieszkaniowych, materialnych,
zdrowotnych czy prawnych. Ponadto pomagali również w rozwiązaniu problemów psychologicznych
podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej). Asystenci wspierali
również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej, łagodzili ewentualne konflikty
z sąsiadami, rodziną czy przedstawicielami placówek pomocy społecznej. Do ich zadań należało też
motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki,
pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów
i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystenci zachęcali
bezrobotnych do podjęcia pracy i wspierali ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca
asystenta z rodziną nie ustawała nawet w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza
rodziną. Wówczas zadaniem asystenta była praca nie tylko z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również
współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za
dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z Sądem.
Zakres działań asystenta to nie tylko realizacja danych spraw urzędowych, trening budżetowy, nauka
gotowania, sprzątania, zajmowania się dziećmi itd., ale również rozmowy zmierzające do budowania
obrazu tzw. preferowanej przyszłości, celów krótkoterminowych, znajdowania rozwiązań. Podnoszenie
samooceny klienta, poszukiwanie jego zasobów, wzmacniania efektywnych działań. Skuteczność pracy
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asystenta rodziny nie powinna być rozumiana jako rozwiązanie wszystkich problemów rodziny.
O sukcesie asystentury możemy mówić, gdy u klientów nastąpią zmiany w postrzeganiu siebie, swoich
dotychczasowych zachowań i otaczającego świata, gdy polepszy się ich umiejętność dokonywania
konstruktywnych wyborów w swoim życiu i zastosowania takich zachowań, które będą służyły
bezpieczeństwu dzieci i ich prawidłowemu rozwojowi teraz i w przyszłości oraz gdy wzmocni się ich
samodzielność w radzeniu sobie w życiu, również w znajdowaniu rozwiązań różnych trudnych sytuacji
życiowych.
Wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, spora część znajduje się od wielu lat w systemie
pomocy społecznej. Borykają się one z niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami somatycznymi,
psychicznymi i/lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Są to również rodziny o niskim
statusie społecznym, ubogie, często długotrwale bezrobotne. Trudnościom opiekuńczo-wychowawczym
często towarzyszy upośledzenie umysłowe rodzica lub inne dysfunkcje w znaczący sposób zmieniające
właściwe postrzeganie rzeczywistości. Wśród rodzin objętych wsparciem asystenta są przede wszystkim
rodziny zgłaszane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, a są również rodziny, które
zgłosiły się dobrowolnie do współpracy z asystentem rodziny oraz rodziny zobowiązane do współpracy
na mocy postanowienia sądu.
Dodatkową formą wspierania rodzin w zakresie podnoszenia kompetencji rodzin tego wymagających
w kierunku pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych była organizowana w 2020r.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Niestety z powodu pandemii, zajęcia początkowo zostały
zawieszone. W drugiej połowie roku zostały wznowione. Warsztaty rozpoczęło 15 osób, natomiast
ukończyło 8 osób. Zajęcia odbywały się 1x w tygodniu w budynku MCWR. Specjaliści prowadzili edycję
na podstawie umowy zlecenia. Spotkania obejmowały tematykę:


umiejętności stawiania granic i wymagań,



zachęcania dziecka do współpracy,



poszukiwania lepszych niż kara sposobów dyscyplinowania dziecka,



wspierania dzieci w samodzielności.

Wszystkie działania podejmowane przez MCWR zdecydowanie podnoszą jakość życia dzieci i rodzin,
które z powodu ubóstwa, bezrobocia, choroby, uzależnień, a także niezaradności ludzkiej i słabej
umiejętności dostosowania się do trudnych warunków rządzących dzisiejszą rzeczywistością znalazły się
w potrzebie.
Organizacja szkoleń przygotowujących osoby działające na rzecz dziecka i rodziny do kompleksowego
i interdyscyplinarnego ich wspierania w środowisku lokalnym, w tym pomoc w podnoszeniu
kwalifikacji przez asystentów rodzinnych
W 2020r. asystenci rodzin oraz pozostali specjaliści MCWR udzielający pomocy i wsparcia rodzinom brali
udział w spotkaniach (również on-line), szkoleniach tj.:


spotkanie (on-line) dot. omówienia sytuacji dziecka w czasie epidemii oraz wypracowanie
wspólnych działań na rzecz Ich ochrony i bezpieczeństwa organizowane przez Stowarzyszenie
dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie,



szkolenie dla asystentów rodziny (on-line) „Bezpieczeństwo asystenta rodziny. Praktyczne
aspekty, oddziaływania prewencyjne”,
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spotkanie (on-line) Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
organizowane przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie.

Rodziny wspierające
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako jedno z istotnych zadań w pracy z rodziną
wyszczególnia wsparcie środowiska lokalnego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być
powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od
potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących
sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz
prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu
pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem
wsparcia. Zbudowanie sieci rodzin chętnych do służenia pomocą systematycznie lub w sposób doraźny
stanowi nowe wyzwanie dla MCWR oraz innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
Możliwość skorzystania przez rodzinę w kryzysie z pomocy innej rodziny, tzw. rodziny wspierającej ze
środowiska lokalnego może mieć nieocenione znaczenie w pracy z rodziną. Rodzina wspierająca, przy
współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu
dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról
społecznych. Zgodnie z ustawą pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent Miasta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka
pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W 2020 roku nie podpisano umowy dotyczącej sprawowania funkcji rodziny wspierającej.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
W dniu 30.03.2017 r. Uchwałą nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Głogowie zatwierdzono Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 –
2021. Przystępując do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2017 – 2021 przyjęto założenie,
że tylko interdyscyplinarne działania mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności pomocy dla rodzin
i zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinach, w których ten problem występuje.
Program został opracowany przez zespół roboczy powołany przez Prezydenta Głogowa, w którego skład
weszli przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, jednostek pomocowych, organizacji
pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego w Głogowie.
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania zjawisku przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Głogowie. Do realizacji celu głównego
i szczegółowych, zgodnie z harmonogramem, zaangażowane zostały podmioty zajmujące się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co gwarantuje spójne działanie wszystkich służb oraz
ograniczenie aktów przemocy poprzez podniesienie świadomości społecznej. Program zakłada
współpracę wielu służb, instytucji i organizacji pozarządowych, określa kierunki działań profilaktycznych,
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zakłada zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą
w rodzinie, a także oddziaływań wobec osób stosujących przemoc.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.). Powołany
został na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28.12.2010r. w sprawie określania trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania. W skład zespołu wchodzi 19 osób z różnych
instytucji i organizacji z terenu Głogowa, m. in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, ochrony zdrowia, sądu. Zespół ma za zadanie
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku
dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy
i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji
w tych rodzinach. W 2020 r. zostało założonych 415 Niebieskich Kart.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2020 stanowił kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w gminie
działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program obejmował i nadal obejmuje zadania
własne gminy, które stanowią część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zadania te
wynikają bezpośrednio z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.) oraz działania własne gminy
w obszarze profilaktyki narkomanii, które wynikają z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.). Ponadto w świetle ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak
i zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane są w oparciu o cele Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2021-2025.
Głównym założeniem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodziny,
wynikających z uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska spożywania
alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież
program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań naprawczych i profilaktyki zmierzającej do
zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz zmniejszeniu
tych, które aktualnie występują.
Koordynatorem i podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację Programu jest Miejskie
Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Finansowanie zadań opiera się o środki własne samorządu
gminy, przy czym zaznaczyć należy, że głównym źródłem finansowania są środki pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszelkie zadania związane z profilaktyką
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii mogą być realizowane wspólnie z organizacjami
pozarządowymi, które w swoim statucie mają zawarte powyższe działania.
Realizacja zadań prowadzona jest w zakresie działań edukacyjnych, szkoleniowych, zadań regulacyjnych
i zapewniających skuteczne egzekwowanie przepisów, redukcji szkód, oraz na poziomach profilaktyki
uniwersalnej selektywnej i wskazującej.
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Strategicznym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Głogowie w 2020 roku było ograniczenie skali występujących na terenie
miasta uzależnień oraz ich negatywnych następstw, w tym przemocy w rodzinie. Beneficjentami
Programu byli mieszkańcy Głogowa , którzy zetknęli się lub nadal stykają się ze zjawiskiem nadużywania
alkoholu, narkotyków i ich konsekwencjami. W szczególności były to: dzieci, młodzież i osoby dorosłe
uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz osoby współuzależnione.
W ubiegłym roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie
dokonali 17 wyjść (3 zespoły) dotyczących kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Skontrolowano wówczas 9- punktów.

Program likwidacji barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi
potrzebami w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2019-2023
W 2019 roku podjęto pracę na stworzeniem programu likwidującego bariery dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Funkcjonalność oraz dostępność miasta wiąże się z oczywistą poprawą jakości życia osób ze
szczególnymi potrzebami, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Zadania z dziedziny integracji społecznej
osób ze szczególnymi potrzebami w głównej mierze są realizowane przez organy samorządu
terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu. To właśnie na tym poziomie dochodzi do realnego
rozpoznania potrzeb mieszkańców oraz analizy możliwości rozwiązywania ich problemów wynikających
z niepełnosprawności. Potrzeb jest wiele, stąd powstała konieczność systematyzacji zadań Gminy
Miejskiej Głogów w zakresie polityki na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.
Program obejmuje działania mające na celu zlikwidowanie barier architektonicznych uniemożliwiającym
osobom ze szczególnymi potrzebami aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Głogowa. W trakcie
opracowywania dokumentu w 2019 roku przeprowadzono audyt miejskiej infrastruktury i instytucji
publicznych w kontekście dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Niemniej jednak Gmina już teraz podejmuje działania z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla
osób ze szczególnymi potrzebami. Odbudowany teatr, wybudowany budynek PP 7 oraz budynek
mieszkalny (z lokalami socjalnymi i komunalnymi) są dostosowane dla tych osób. Ponadto w ramach
realizowanych inwestycji drogowych uwzględniane były potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami
m.in. w zakresie obniżania krawężników przy przejściach dla pieszych, montowania płyt z wypustkami
dla osób niedowidzących, pochylni oraz budowy miejsc postojowych/parkingowych.
W 2020 roku wykonano również schody i pochylnię prowadzącą do kliniki okulistycznej oraz
zamontowano windę w budynku ZGM. Powołano także w Urzędzie Miejskim koordynatorów
dostępności, którzy są odpowiedzialni m.in za dostępność cyfrową, architektoniczną i komunikacyjnoinformacyjną (została przez nich opracowana deklaracja dostępności oraz raport i plan wdrażania
dostępności).

Program Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi
i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
Głównym celem programu jest rozwój współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz poprawa
jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miasta, poprzez:
 stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu publicznym,
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promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców
miasta,



zachęcenie do innowacyjności oraz konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,



tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania
nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,



zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy przez włączanie do ich
realizacji organizacji pozarządowych,



współpraca samorządu gminnego i społeczności lokalnej w realizacji Strategii Integracji
Społecznej dla Miasta Głogowa na lata 2006-2020 oraz miejskich programach,



wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych,



poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:


pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do
efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych,



suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów
realizujących Program, w granicach przyznanych przez prawo,



partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu
i uznaniu równorzędności stron,



efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych
celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym
związanych,



uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron
i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań (w szczególności dotyczących
zlecania zadań publicznych) w sposób przejrzysty,



jawności – zachowanie przejrzystości i podejmowanych działań oraz dostępu do informacji
o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych
zmianach itp.,



równości szans – dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji
i realizacji działań.

Przedmiotem współpracy Gminy Miejskiej Głogów i organizacji pozarządowych jest wspólne
wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Głogowa.
Współpraca Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi dotyczy zakresu: ustawowych
zadań gminy, zadań wynikających ze Strategii Integracji Społecznej dla Miasta Głogowa na lata 2006164 | S t r o n a

2020, zadań wynikających z Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadań wynikających
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zadań wynikających z Gminnego Programu
Wspierania Rodziny, zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zadań wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Głogów
w zakresie rozwoju sportu z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta, zadań i programów
regionalnych i rządowych oraz tworzenia systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.
Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach: powierzanie wykonania zadania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, wspieranie wykonania zadania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji oraz zapewnienie
dofinansowania wkładu własnego przy składaniu wniosków do konkursów zewnętrznych w zakresie
realizacji zadań publicznych gminy w kwocie zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy.
W ubiegłym roku ogłoszono 14 otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (w tym 6
z Działu Zdrowia i Spraw Społecznych, 5 z Działu Kultury i Sportu, 2 z Działu Edukacji oraz 1 z Biura
Zarządzania Kryzysowego). Wpłynęło 75 ofert. Środki finansowe przyznano dla 60 organizacji, jednak
w związku z sytuacją COVID - 5 organizacji zrezygnowało z realizacji zadań. Mając na uwadze powyższe
podpisano 55 umów - w tym dwie umowy wieloletnie na okres 5 lat (zadanie pn. Prowadzenie mieszkań
integracyjnych dla osób wykluczonych społecznie przy ul Okrężnej 21 oraz Rudnowskiej 54a.) Do zadań
wieloletnich należy również realizowane od 2019 roku prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom w
Głogowie przy ul. Perseusza 13.
W trakcie 2020 roku wpłynęło również 10 ofert pozakonkursowych - w tym 4 z Działu Zdrowia i Spraw
Społecznych, 6 z Działu Kultury i Sportu. Łączna kwota wydatkowana na realizację w/w zadań w ubiegłym
roku wynosiła 1.403.306,52 zł
Gmina Miejska Głogów w 2020 roku przeznaczyła również środki finansowe dla stowarzyszeń i klubów
sportowych, zgodnie z uchwałą nr XXVI/217/16 RM w Głogowie w sprawie określenia warunków oraz
trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Na ogłoszonych 5 otwartych
konkursów wpłynęło 25 ofert. Środki przyznano dla 23 stowarzyszeń/klubów sportowych na łączną
kwotę 8.471.700,64 zł

Współpraca z NGO
Po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 27.11.2019 r.
został uchwalony Program Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotowy program obowiązywał do 31.12.2020 roku.
Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi była poprawa jakości życia
i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miasta poprzez stwarzanie możliwości
uczestnictwa w życiu publicznym oraz rozwijanie tej współpracy.
Cele szczegółowe:


promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców
miasta,
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zachęcenie do innowacyjności oraz konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,



tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania
nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,



zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy przez włącznie do ich
realizacji organizacji pozarządowych,



współpraca samorządu gminnego i społeczności lokalnej w realizacji Strategii Integracji
Społecznej dla Miasta Głogowa na lata 2006-2020 oraz miejskich programach,



wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych,



poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami.

Przedmiotem współpracy Gminy Miejskiej Głogów i organizacji pozarządowych jest wspólne
wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Głogowa.
W 2020 roku Gmina dofinansowała następujące organizacje:


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Głogowie



Głogowskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane



Fundacje Lokalnych Inicjatyw Społecznych



Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „A jutro?”



Fundacje Paliwo Artystyczne



Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy
Dzieciom Nadzieję”



Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku



Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie



Polski Związek Niewidomych



Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Głogowie



Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM PM S.A.



Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane



Cisi Pracownicy Krzyża



Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów



Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej GOLIAT
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Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”



Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej



Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Niebieska Przystań”



Fundacja „Owoc Głogu”



Fundacje Przedsiębiorczości Społecznej



Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Głogów



Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO”



Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”



Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA



Parafia p.w. NMP Królowej Polski



Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej



Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi



Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości



Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa



Towarzystwo Ziemi Głogowskiej



Stowarzyszenie „Chór Gospel – Space of Grace”



Głogowskie Stowarzyszenie Literackie



Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa



Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion Głogów”



Stowarzyszenie Chór „Beati Cantores”



Ratownictwo Wodne Sława



Klub Sportowy Street Workout Głogów



Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Pływania



Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Amator” Głogów



Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej



MKS PIAST w Głogowie



CHROBRY Głogów S.A.



Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie



Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Dolnośląski.
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Rok 2020 był trudny ze względu na pandemię COVID-19, jednakże większość organizacji poradziła sobie
z realizacją swoich zadań. Sporo z nich było prowadzonych on-line lub dostosowywanych do panujących
w tym czasie obostrzeń.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym, którego rolą
jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy
której działa. Powołana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).
Do zadań Rady należy w szczególności:


opiniowanie projektów strategii rozwoju oraz programów społecznych,



opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,



opiniowanie Programów Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami,



opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy,



wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecenia tych zadań do realizacji przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,



wyrażanie opinii w sprawach dotyczących standardów realizacji zadań publicznych
i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz w/w podmiotów,



stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem, a sektorem
pozarządowym,



doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Gminą Miejską Głogów,
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,



inicjowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb społecznych w zakresie samorządu
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego,



wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,



współpraca z innymi Radami Działalności Pożytku Publicznego: gminnymi, powiatowymi,
wojewódzkimi i Radą działającą przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,



uczestnictwo w ogólnopolskich projektach, kierowanych do Rad Działalności Pożytku
Publicznego.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraża swoje opinie w formie uchwał, zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Prezydent Głogowa powołuje zarządzeniem Miejską Radę Działalności Pożytku
Publicznego na trzyletnią kadencję.
168 | S t r o n a

Rada składa się z 11 członków w tym:


7 przedstawicieli organizacji,



2 przedstawicieli Rady Miejskiej,



2 przedstawicieli Prezydenta.

Rada pracuje w oparciu o przyjęty terminarz i plan działania na posiedzeniach, które odbywają się
w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał w Urzędzie Miejskim w Głogowie lub innym
uzgodnionym miejscu. W 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego (z tego 3 on-line).

Głogowska Rada Seniorów
Głogowska Rada Seniorów - powstała w 2015 roku. W skład Rady wchodzą przedstawiciele instytucji,
organizacji i klubów senioralnych działających na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
Głogowska Rada Seniorów działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr X/76/15 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 roku, w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów oraz nadania
jej statutu. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna członków Rady. Rada w swoich działaniach
kieruje się dobrem osób starszych. Głogowska Rada Seniorów jest organem doradczym, inicjatywnym
i opiniotwórczym Prezydenta Głogowa w sprawach dotyczących osób starszych. Praca w Radzie ma
charakter społeczny.
Celem głównym działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk
senioralnych miasta Głogowa poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie
aktywności obywatelskiej.
Cele szczegółowe Rady to:


reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy,



tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów,



włączenie osób starszych w życie publiczno – społeczne miasta Głogowa.

W 2020 roku obyły się dwa posiedzenia Głogowskiej Rady Seniorów. Ze względu na pandemię Rada
zawiesiła swoje posiedzenia stacjonarne.

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa
Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter konsultacyjny. Inicjatywę utworzenia Młodzieżowej Rady
Miasta zgłosili Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogowie uczniowie głogowskich szkół. Powołanie
Rady wpisuje się w działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
będzie miało wpływ na upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie
i wspieranie aktywności młodych ludzi w mieście.
W związku panującą epidemią COVID-19 niemożliwe było przeprowadzenie w 2020 roku w głogowskich
szkołach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
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Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2020
W dniu 21 stycznia 2020 roku projekt programu został przesłany do zaopiniowania do: Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Głogowie, Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „AMICUS”,
Koła Łowieckiego „KSZYK”, Koła Łowieckiego „WILK” i Koła Łowieckiego „HUTNIK” w Głogowie. Opinię
o braku uwag do programu dostarczył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie oraz Koło Łowieckie
„KSZYK”. Pozostałe podmioty w określonym przez ustawę terminie 21 dni nie ustosunkowały się do
przesłanego projektu programu. W związku z powyższym należy rozumieć, iż przedmiotowy program
został przez nie zaakceptowany. W dniu 18 marca 2020 roku Rada Miejska w Głogowie podjęła Uchwałę
nr XXIV/186/20 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok. Program obejmował:
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławianie, opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Głogowa. Realizowany był z budżetu Gminy Miejskiej Głogów, w którym w 2020 roku
zabezpieczono na jego realizację środki finansowe w wysokości 617.713,00 zł. Środki wydatkowane były
m.in. na: utrzymanie i obsługę Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, dokarmianie kotów
wolno żyjących, zabiegi weterynaryjne kotów wolno żyjących oraz na znakowanie psów.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławianie na terenie Gminy Miejskiej Głogów
w 2020 roku realizowane było poprzez:


zapewnienie miejsc w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wszystkim zwierzętom
domowym, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały,



zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym przy
ul. Krótkiej 2 w Głogowie, posiadającym odpowiednie warunki do ich przetrzymywania,



odławianie bezdomnych zwierząt, które prowadzone było przez podmiot świadczący usługi
w zakresie obsługi Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (odławianie bezdomnych
zwierząt miało charakter stały i było prowadzone za pomocą urządzeń i środków, które nie
stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia, oraz nie zadają im cierpienia),



zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadkach zdarzeń
drogowych z ich udziałem będzie sprawowane przez lekarza weterynarii obsługującego Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie,



poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod
opieką Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskania nowych właścicieli oraz zamieszczanie na stronie internetowej
schroniska dla bezdomnych zwierząt, informacji o zwierzętach czekających na adopcję oraz
informacji o znalezieniu bezdomnego zwierzęcia.

W 2020 roku opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Miejskiej Głogów realizowano
poprzez:


ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
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monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących, w celu zapewnienia im opieki
i ograniczenia ich rozrodczości,



dokarmianie oraz zapewnianie wody pitnej w miejscach ich przebywania,



opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawowaną przez zarejestrowanych społecznych opiekunów
kotów,



sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów, zgłaszane przez
zarejestrowanych społecznych opiekunów kotów,



zabiegi weterynaryjne, przeprowadzane w ramach Programu, przez lekarza weterynarii
współpracującego z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

W ubiegłym roku realizowano także ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:


obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,



zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod opieką Miejskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wykonywane są na koszt Gminy Miejskiej Głogów przed
przekazaniem ich nowym właścicielom,



zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt oraz usypiania ślepych miotów, będą przeprowadzane
w ramach Programu przez lekarza weterynarii obsługującego Miejskie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy w 2020 roku realizowana była
poprzez:


znakowanie psów przyjmowanych do schroniska oraz przebywających w schronisku poprzez
wszczepienie mikrochipu ułatwiającego szybką identyfikację psa,



dofinansowanie znakowania psów z terenu Gminy Miejskiej Głogów poprzez dopłaty do ich
wszczepiania realizowanego przez zakłady weterynaryjne na terenie Głogowa,
z którymi Gmina podpisała umowy w tym zakresie,



wprowadzanie danych o znakowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Safe-Animal,
zrzeszonej w European Pet Network.

W 2020 roku Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjęło: 111 psów i 52 koty. Do adopcji
przekazano: 83 psy i 47 koty. W zeszłym roku odebranych zostało przez właścicieli: 21 psów oraz 2 koty.
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Edukacja i kultura
Kompletna oraz dostępna edukacja i kultura to szansa na rozwój społeczności lokalnej. Obowiązkiem
samorządu jest zapewnienie każdemu z mieszkańców bezpiecznych i przyjaznych warunków do nauki
i udziału w kulturze.

Edukacja
Gmina Miejska Głogów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół podstawowych,
a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. Zadania oświatowe
realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa - subwencji oświatowej oraz
z budżetu gminy. Sieć szkół i przedszkoli w 2020 roku tworzyły 11 szkół podstawowych i 14 przedszkoli
publicznych oraz 15 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.
Wskazać należy, iż poza bieżącą działalnością związaną z nadzorem nad organizacją szkół i placówek
oświatowych, Gmina Miejska Głogów wspierała podległe jednostki w realizacji zadań niestandardowych.
Dodatkowo inicjowała, bądź była współorganizatorem projektów edukacyjnych realizowanych przez
jednostki miejskie.
W 2020 roku do budżetu Gminy z projektu ,,Zdalna szkoła” i ,,Zdalna szkoła+” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęło 214 273,56 zł, natomiast z projektu ,,Termomodernizacja
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło 1 795 139,48 zł.
Poniżej przedstawiono tabele, w których zawarto istotne informacje z zakresu funkcjonowania placówek
dydaktycznych.
Liczba uczniów – 2020 r.
Lp Nazwa
l.
l.
l. nauczycieli
l. nauczycieli
szkoły
oddziałów uczniów pełnozatrudn.
niepełnozatrudn.
1 SP Nr 2
27
558
64
8
2 SP Nr 3
35
743
78
9
3 SP Nr 6
14
278
27
8
4 SP Nr 7
27
557
58
5
5 SP Nr 8
19
355
60
4
6 SP Nr 9
11
210
23
10
7 SP Nr 10
31
725
68
5
8 SP Nr 11
18
356
41
7
9 SP Nr 12
42
826
93
9
10 SP Nr 13
11
160
23
12
11 SP Nr 14
28
598
58
5
Ogółem
263
5.366
593
82
Koszt utrzymania ucznia w placówkach publicznych.
Szkoły Podstawowe
wykonanie
liczba uczniów
w 2020 r.
w 2020 r.
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l. etatów nauczycieli
niepełnozatrudnion.
3,87
5,69
3,39
1,42
2,25
4,32
3,67
3,39
4,63
5,51
1,59
39,73
średni koszt na
jednego ucznia
miesięcznie
w 2020 r.

Razem koszt utrzymania Szkół
Podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Głogów
Wysokość subwencji oświatowej na
zadania szkolne
kwota dotacji na podręczniki szkolne
Kwota dotacji na posiłek w domu i w
szkole
Zwrot dla nauczycieli jednorazowego
dofinansowania zakupu sprzętu lub
oprogramowania pomocnego przy nauce
zdalnej
Kwota dotacji na zajęcia sportowe z
elementami gimnastyki korekcyjnej
środki poniesione przez Gminę Miejską
Głogów

76.869.248,79

5.366

1.193,77

32.928.231,35

5.366

511,37

624.609,79
126.278,36

5.366
5.366

9,70
1,96

317.000,00

5.366

4,92

17.323,02

5.366

0,27

42.855.806,27

5.366

665,55

Niepubliczne szkoły podstawowe – dotacja przekazywana w wysokości subwencji, w przeliczeniu na
jednego ucznia miesięcznie
Typ i rodzaj szkoły
Dla niepublicznej szkoły podstawowej - dotacja przekazywana w wysokości subwencji, w przeliczeniu na
jednego ucznia miesięcznie
1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
501,95
2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa uczniowie klas I-III
31,80
3
Niepubliczna Szkoła Podstawowa- uczniowie uczący się poza szkołą
306,26
4

5

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczeń z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujący
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach
rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe,
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych o uprawnieniach szkoły
publicznej nie realizującej obowiązku szkolnego (kwota nie zawiera dzieci
niepełnosprawnych) (100%)

Przedszkola Publiczne i Przedszkola Niepubliczne
Przedszkola Publiczne
Razem koszt utrzymania Przedszkoli Publicznych prowadzonych
przez Gminę Miejską Głogów (zawiera zadania inwestycyjne
realizowane przez przedszkola publiczne , nie zawiera zadań
inwestycyjnych które są realizowane przez Gminę Miejską Głogów
a dotyczą przedszkoli publicznych)
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Wykonanie
w 2020 r
38.629.362,05

4.647,67

88,57

liczba uczniów
w 2020 roku
2.644

wysokość subwencji oświatowej na zadania przedszkolne
obejmuje tylko subwencję na dzieci z orzeczeniami o
niepełnosprawności, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju oraz subwencje dla dzieci spełniające roczne
przygotowanie przedszkolne. Na dzieci uczęszczające do
przedszkola bez orzeczeń w wieku od 2,5-5 lat subwencja nie jest
naliczana.
dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego jest naliczana na dzieci uczęszczające do
przedszkola w wieku od 2,5-5 lat, jednostka samorządu
terytorialnego może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących związanych z realizacją tych zadań.
środki poniesione przez Gminę Miejską Głogów na prowadzenie
Przedszkoli Publicznych i Przedszkoli Niepublicznych

6.686.832,96

2.759.628,55

29.182.870,54

Niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego
Lp
Typ i rodzaj przedszkola
Podstawowa kwota dotacji
-miesięczna
1
Przedszkola Publiczne (kwota nie zawiera dzieci
1.218,61
niepełnosprawnych) (100 %)
2
Przedszkola Niepubliczne (kwota nie zawiera dzieci
913,96
niepełnosprawnych) (75 %)
3
Kwota przewidziana na dziecko objęte wczesnym
410,95
wspomaganiem rozwoju w przedszkolu i oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Głogów
Przedszkola niepubliczne
4
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej
1.418,76
dla Gminy Miejskiej Głogów dla dzieci niewidomych,
słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim – objętych kształceniem specjalnym w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego (waga 2,90)
5
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej
1.761,22
dla Gminy Miejskiej Głogów dla dzieci niesłyszących,
słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym- objętych
kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego (waga 3,60)
6
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej
4.647,67
dla Gminy Miejskiej Głogów dla dzieci z
niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera- objętych kształceniem specjalnym w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego (waga 9,50)
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7

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Miejskiej Głogów dla dzieci, które ukończyły 6 lat
lub więcej w roku bazowym w przedszkolach, w które
jednocześnie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

366,92

Wykształcenie nauczycieli
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wystarczające kwalifikacje do zajmowania
danego stanowiska. Nauczyciele są zatrudniani i realizują godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych zgodnie z kwalifikacjami. W przedszkolach i szkołach podstawowych występowała
następująca średnioroczna liczba etatów:


nauczyciel stażysta (35,31 etatu),



nauczyciel kontraktowy (133,76 etatu),



nauczyciel mianowany (142,87 etatu),



nauczyciel dyplomowany (487,20 etatu).

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedszkolach publicznych wynosiło:
Pracownicy pedagogiczni:


nauczyciel dyplomowany,

5.661,37



nauczyciel mianowany,

4.733,09



nauczyciel kontraktowy,

3.827,67



nauczyciel stażysta,

3.344,18

Pracownicy administracji.

4.202,80

Pracownicy obsługi.

2.996,89

Natomiast średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w szkołach podstawowych wynosiło:
Pracownicy pedagogiczni:


nauczyciel dyplomowany,

6.140,46



nauczyciel mianowany,

4.847,34



nauczyciel kontraktowy,

3.891,15



nauczyciel stażysta.

3.508,21
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Pracownicy administracji.

4.198,05

Pracownicy obsługi.

3.331,02

Nauczyciele w celu podnoszenia swoich kompetencji, podejmowali naukę na studiach podyplomowych
oraz uczestniczyli w kursach dokształcających. Poniżej przedstawiono zakres tematyczny studiów i
kursów.
Studia podyplomowe:
 neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną,
 edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla
pedagogów specjalnych,
 psychologia zarządzania
 pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 psychoterapia,
 wczesne nauczanie j. angielskiego,
 nauczanie techniki zajęć technicznych,
 matematyka,
 przyroda,
 przygotowanie pedagogiczne dla psychologów ,
 integracja sensoryczna,
 pedagogika specjalna,
 logopedia,
 geografia w szkole,
 terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności,
 wczesne nauczanie języka niemieckiego,
 edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu i zespołu
aspargera,
 oligofrenopedagogika,
 terapia współuzależnienia,
 filologia germańska,
 kreatywny nauczyciel - twórca z wyboru,
 nauka zdalna-materiały i narzędzia Nowej Ery,
 otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece,
 studia podyplomowe w zakresie formacji pastoralno-liturgicznej.
Kursy doskonalące:
 awans zawodowy nauczyciela w dobie pandemii,
 II Ogólnopolska Konferencja Neurodydaktyczna z warsztatami,
 udział w ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
 sensoplastyka,
 myślenie wizualne,
 Microsoft Office 365 dla każdego,
 ,,Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?”. Spotkanie z psychologiem,
 Katecheta „w sieci”. Internet miejscem ewangelizacji ,
 lekcja Enter - udział nauczycieli w projekcie – szkolenie doskonalące umiejętności nauczycieli
z zakresu wykorzystywania TIK,
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motywowanie uczniów do nauki,
warsztaty i szkolenia z zakresu kodowania w przedszkolu, pracy z tablic multimedialną
i wirtualną gazetką,
neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi,
przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21,
,,Jak oceniać online w klasach 4-8”,
wyzwania zajęć zdalnych- jak angażować odbiorcę,
podnoszenie kompetencji z zakresu techniki komunikacji elektronicznej,
learner independence, czyli autonomia ucznia,
kurs z Platformy Teams, Centrum XP,
rozprawka da się lubić. Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
tablice inspiracji – cyfrowe narzędzia do wspólnych lekcji,
kurs Logopedia - zadania i metody pracy,
aplikacje w nauczaniu zdalnym i nie tylko,
wykorzystanie MS Teams w nauczaniu zdalnym - budowanie interakcji z uczniami” (szkolenie online na platformie MS Teams,
metoda i wyobraźnia, czyli jak prowadzić twórcze lekcje,
jak kreatywnie wykorzystać tablicę Jamboard na lekcji online,
metodyka nauczania zdalnego – jak uczyć online,
projekty na SPEcjalne zamówienie - ak realizować projekty z uczniami ze SPE,
klasa w sieci, organizacja lekcji w warunkach kształcenia na odległość,
ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela,
„Latarnicy 2020” – szkolenie z technik TIK,
Polska i polszczyzna profesorskim okiem,
„Wiersz i piosenka w terapii logopedycznej”,
jak pisać czytelnie na flipcharcie i nie tylko – 3 triki, które zmienią twoje pismo,
od ułamków do procentów… Od owiec do roztworów,
„Organizacja pracy logopedy w warunkach zdalnych”,
czy zawsze należy prostować kręgosłup? ” - szkolenie DSZS,
aktywizowanie dzieci w sporcie,
budowanie zespołu w sporcie,
współpraca z uczniem i jego rodzicem w procesie edukacji,
zespół Aspergera - strategie wspierania ucznia,
trener TUS, stopień I, usprawniający do prowadzenia zajęć z zakresu treningu umiejętności
społecznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
trener TUS, stopień II, osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, usprawniający do prowadzenia
zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu,
uzależnienia dzieci od Internetu i gier komputerowych,
,,Zatroskani XXI konferencja online,
depresja u dzieci,
jak poczucie własnej wartości dziecka wpływa na jego funkcjonowanie w grupie? 5 praktycznych
narzędzi do budowania poczucia własnej wartości dziecka,
wychowawca w nauczaniu zdalnym,
nie ma złych emocji, są tylko nieprzyjemne. Jak poradzić sobie ze strachem i lękiem?
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dyscyplina w praktyce,
od izolacji do adaptacji. Co wiemy o funkcjonowaniu młodzieży w obliczu COVID19,
odmienna metoda nauki czytania wg. koncepcji,
matematyka, rytm, logika- klanza,
piosenka i ruch- wrocław edumuz,
kompetencje kluczowe- kodowanie z matą- mac,
sensoryka na co dzień- zabawy z dziećmi,
obsługa klienta w urzędzie zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami,
gry i zabawy integrujące uczniów,
promocja czytelnictwa – tradycyjne oraz nowoczesne formy i metody upowszechniania
czytelnictwa,
przedszkole od A do Z - vademecum wychowawcy przedszkolnego i żłobkowego,
rola obserwacji dziecka - diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu,
jak organizować wydarzenia w przedszkolu - idealne pomysły na cały rok,
przedszkolaki kochają ruch - pracujemy nad usprawnianiem motoryki dużej,
zabawy matematyczne w przedszkolu,
elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela,
dyslekcja – to już nie problem,
zabawy z muzyką,
pomoc psychologiczno – pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
rytm i melodia – edukacja muzyczna,
sensoryczne Walentynki Przedszkolaków,
,,Objawy zaburzeń integracji sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym”,
„ Aktywna współpraca rodzic-nauczyciel”,
„Metody aktywizujące”,
„Wykorzystanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych”,
„Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. I półrocze roku szkolnego
2020/2021,
roczny program szkoleniowy „ Duża motoryka w małym palcu”,
„Patriotyczne Inspiracje Krainy Muzyki”,
„Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu, a awans zawodowy nauczyciela”,
warsztaty muzyczne „Jesień z Rytmisiem”,
„Nauka kodowania i programowania poprzez zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym”,
„Okazje do uczenia a sytuacje edukacyjne . Edukacja wczesnoszkolna w sytuacji pandemii”,
„Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zabawy sensoryczne”,
„Prowadzenie zajęć rozwijających kreatywność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym”.
terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności,
warsztaty metodyczne: "Materiał filmowy na lekcji religii. Programy do edycji filmów",
kurs ONLINE Uczę dzieci,
kreatywny nauczyciel - twórca z wyboru,
jak przeprowadzić ciekawą lekcję historii?,
pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne,
,,Logopedia - zadania i metody pracy”,
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 otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece.
Warsztaty:
 małych gier w piłce siatkowej,
 diagnostyczno-rozwojowy,
 jak się bawić z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę?,
 tydzień z Kalisteniką - warsztaty street workout,
 planowanie treningu, hipertrofia mięśniowa,
 kształtujemy kompetencje kluczowe,
 matematyka, rytm i logika – uczymy się bawiąc,
 ,,Typowo i nietypotypowo w geometrii”,
 ,,Arytmetyczny jarmark matematyczny,, - dostarczenie materiałów na warsztaty bez udziału
w warsztatach”,
 ,,Geometryczny jarmark matematyczny”,
 ,,Narzędziownia w pracy nauczyciela”,
 ,,Piosenki na dwa akordy”,
 jak uczyć o totalitaryzmach?
 jak przygotować uczniów do konkursu historycznego?
 miniLAB-Leszno,, Chemia w małej skali”,
 Ona jest Głupia…. czyli jak budować poczucie własnej wartości dzieci nielubianych
i wykluczonych z grupy rówieśniczej.
 ,,Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę”,
 organizacja projektu międzynarodowego - wymiana uczniowska,
 „Dla każdego coś tanecznego”,
 ,,Tańczyć każdy może”,
 „Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego cz.1”,
 „Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego cz.2”,
 edukacja na czasie, Nauczyciel. Oswoić lęk - praca w pandemii,
 płonąć, ale się nie wypalić - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 rozprawkę da się lubić. Jak skutecznie przygotować uczniów do napisania rozprawki na
egzaminie po ósmej klasie,
 aplikacje mobilne w zdalnym nauczaniu,
 „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnych 2021”,
 relacje formalne i nieformalne w szkole i w klasie- narzędzia i metody pracy przydatne
w kreowaniu uczącej się społeczności.
 ,,skuteczne metody pracy zdalnej oparte na codziennych realiach szkolnych”,
 warsztat metodyczny z pedagogiki zabawy ,,Pląsamy razem z maluszkami”,
 Sieć młody nauczyciel- „Otwarta komunikacja w relacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami”,
 ,,Arytmetyczny jarmark matematyczny-wymiana materiałów dydaktycznych.”,
 „Emaze – profesjonalne i niesamowite cyfrowe projekty – twórz i udostępniaj”,
 ,,Zdalne i hybrydowe nauczanie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Classroom",
 ,,Geometryczny jarmark matematyczny.”
 ,,Nowoczesna lekcja wychowania fizycznego, nauczanie elementów piłki siatkowej”.
 ,,Tenis stołowy - nowe spojrzenie -sport całego życia”,
 ,,Gimnastyka podstawowa z elementami akrobatyki”( warsztaty metodyczno - szkoleniowe)
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,,Nauczanie podstawowych elementów gier w zabawowych formach - otwarty trening
siatkówki”,
 ,,Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów - RODO”,
 warsztat diagnostyczno-rozwojowy,
 ,,Nauka przyjęcia i wystawy w p. siatkowej plażowej”,
 Aby uczniom chciało się uczyć - nowoczesne metody motywujące dla uczniów,
 let’s make Bingo great again -warsztaty metodyczne on-line,
Szkolenia:
 dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 nauka programowania przez zabawę w środowisku scretch,
 praca w chmurze,
 nowoczesna lekcja piłki siatkowej w szkole,
 zbuduj swoją odporność psychiczną,
 ,,Sposoby na pierwsze zajęcia po wakacjach",
 ,,Kompetencje kluczowe - praktyczne, wykorzystywanie teczki kompetencji w edukacji",
 ,,Prezi - poznaj inny wymiar prezentacji multimedialnej",
 ,,Okazje do uczenia, a sytuacje edukacyjne. Edukacja wczesnoszkolna w czasie pandemii",
 nauczanie zdalne z wykorzystaniem Genially i WardWall,
 jak zaktywizować uczniów podczas zdalnej lekcji,
 niebanalne pomysły na lekcje wychowawcze online,
 szkolenie dla nauczycieli i trenerów wf,
 metody diagnozowania zawodników. Akademia trenerska,
 kartkówki i sprawdziany on – line,
 nauczanie zdalne z google,
 okiem praktyka - zdalne nauczanie w klasach 1-3,
 ,,Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line",
 rozwój motoryczny dzieci i młodzieży,
 praca nad siłą u dzieci w wieku 10-14 lat,
 „Zajęcia terapeutyczne i indywidualne podczas nauczania zdalnego”,
 ,,Tablet graficzny - obsługa programu”,
 ,,Notes zajęć - podstawa pracy w MS TEAMS”.
 dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole,
 autyzm i Zespół Aspergera - strategie pomocowe w domu/przedszkolu/szkole,
 rozwój psychoseksualny dziecka.
 ,,Zaplanuj multimedialną lekcję”,
 ,,Jak uczyć pisarskiej kreatywności”?,
 zabawy matematyczne z kartami Multi- Talk,
 podstawy storytellingu,
 jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?,
 motywująca pochwała, konstruktywna krytyka,
 muzyka w przedszkolu- jak utrzymać fascynacje dziecka w czasie grupowych zajęć muzycznych,
 ADHD - jak rozpoznać, jak pomagać,
 afazja - przyczyny, diagnoza, terapia,
 jak mówić do młodych ze spektrum, żeby słuchali,
 profile sensoryczne dzieci z ADHD,
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wpływ zaburzeń SI na mowę,
podstawy pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym,
podstawy czytania sylabowego z dziećmi,
„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji”,
„Współpraca z trudnymi rodzicami”,
,,Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym”,
,,Notes zajęć” – szkolenie,
warsztaty treningu siły i mocy dla zaplecza kadr narodowych w sportach olimpijskich,
grafomotoryka – diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej,
myśleć krytycznie, myśleć kreatywnie,
podstawowe elementy oceniania kształtującego,
motywująca rola oceniania,
awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego,
szkolenie dla opiekunów stażu,
„wybrane procedury postepowania i metody współpracy przedstawicieli instytucji administracji
publicznej w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją oraz
sytuacjach kryminogennych”,
obsługa klienta w urzędzie zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie sposobu funkcjonowania urzędu do
zapisów Ustawy „Rozwojowe obserwacje lekcji”,
,,Szkolenie z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy",
myślenie wizualne w edukacji,
praktyczne aspekty wykorzystania Kart Grabowskiego jako innowacyjnej metody nauczania
matematyki w szkole podstawowej,
kamishibai, teatr ilustracji - jak pracować z tekstem?,
pierwsze kroki z narzędziami GOOGLE na lekcjach ONLINE,
quizziz narzędzia do tworzenia testów w ramach nauki zdalnej,
pracuję w chmurze - tworzenie, współpraca i dzielenie się zasobami",
google meet - spotkania wideo online,
szkolenia w ramach Szkoły Trenerów Procesu Wspomagania,
stres i profilaktyka wypalenia zawodowego oraz radzenie sobie ze zmianą,
po-koronawirusowa rzeczywistość - jak wspomóc uczniów po powrocie do szkoły (szczególnie
tych z depresją, lękami), jak na powrót zintegrować klasy i ogólnie omówić z dziećmi temat
pandemii i związanej z nią izolacji,
trudne rozmowy z rodzicami,
google classroom (praca na platformie),
podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego
myślenia w procesie terapeutycznym,
pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi i
elementami profilaktyki społecznej,
asertywność w pracy nauczyciela,
motywująca pochwała, konstruktywna krytyka,
szkolenia e- lerningowe prowadzone przez Amnesty International ( zgłoszenie szkoły do projektu
Start the change),
uczymy pisania- kreatywnie, aktywnie, z humorem,
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szkolenie internetowe - Spice up your class,
lekcjewsieci.pl - ucz tak, jak lubisz,
typy osobowości i ich wpływ na uczenie się. Jak pomóc sobie i uczniom?. Szkolenie GWO,
cyberzagrożenia - jak dbać o bezpieczeństwo uczniów w Internecie,
bazy danych, jak je ugryźć,
ADHD- jak rozpoznać, jak pomagać?”,
Szkolenie BHP,
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
Rada szkoleniowa z doradztwa zawodowego ,,Mapa Karier”,
,,Nie taki awans straszny, jak go malują” - szkolenie odnośnie awansu zawodowego,
„Jak nauczać na odległość z bezpłatną platformą Dzwonek.pl?,
Szkolenie Metoda Progestów w terapii logopedycznej dzieci w wieku poniemowlęcym,
przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego - możliwości
diagnostyczne i terapeutyczne,
„7 Kroków do Dobrych Relacji” szkolenie on –line,
Jak radzić sobie z atakami histerii dziecka?”,
„AGRESJA DZIECKA - skąd się bierze i jak powstrzymać ją raz na zawsze?”,
„Jak rozmawiać z dzieckiem o kwarantannie i koronawirusie?”,
„Jakoś czy jakość? Zdalna edukacja” – szkolenie internetowe „Edu-klaster”,
„Gdzie kończy się WYCHOWANIE a zaczyna TRESURA dziecka? Bardzo ważne informacje dla
rodziców!!” Szkolenie internetowe dla nauczycieli jak radzić sobie z AGRESJĄ dziecka,
Nauczanie zdalne z wychowania fizycznego,
Comiesięczne spotkania pedagogów w ,,Szansie” - dzielenie się doświadczeniami zawodowymi,
Jak rozmawiać z nastoletnim dzieckiem,
,,Nie wystarczy tylko uczyć, czyli o nauczaniu włączającym w klasach 1-3 szkoły podstawowej”,
,,Assessment in primary classroom-more than simply testing”,
,,Rola muzyki w rozwoju i procesie edukacyjnym dziecka” „Przemoc rówieśnicza: jak nie wpaść
w pułapkę uproszczonego myślenia?”,
,,Let it go. How to make your students active agents of their learning”,
edumaraton ONLINE by edunation,
roman lorens - Monitoring podstawy programowej z @ktywnie podążaj za kreatywną edukacją
(online),
educhemlab od uczniów dla nauczycieli,
miniLAB#Chemia -między fizyką a chemią,
TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej,
modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych w kształceniu na odległość,
kompetencje kluczowe w bibliotece szkolnej,
technologia z klasą – cykl 7 szkoleń,
wakacyjna droga szczęśliwego nauczyciela,
jak tanio i szybko zrobić pomoce na zajęcia?,
chwyć innowację za rogi! Czyli jak przygotować , napisać i wcielić w życie innowację
pedagogiczną!,
to będzie dobry rok. Będę szczęśliwa i spełniona. A ty?,
pisanie jest dobre na wszystko,
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podręcznikowy MATCHMAKER czyli jak wybrać podręcznik idealny,
pierwsza pomoc metodyczna w chorobach wieku maturalnego,
dzień skuteczności – kurs online (Jak działa ludzka pamięć?, Zasady skutecznego nauczania, to
musi wiedzieć uczeń, Metody do zastosowania w domu),
generatorowy zawrót głowy,
zajęcia konwersacyjne: wzloty i upadki,
jak realizować politykę oświatową 2019/2020? Kreatywnie!,
,,El Día de los Muertos czy Halloween - czyli pomysły na zajęcia (nie)tylko dla iberystów”,
,,Jeden płynny, drugi duka, trzeci milczy - konwersacje w grupie na zróżnicowanym poziomie",
,,Szukam sztuki. Zajęcia językowe z dorosłymi inaczej",
,,Quizlet ponad językami",
,,Narzędziownik dla każdego języka",
,,Pomysły na świąteczne lekcje dla każdego języka",
witam Pana, Panie Maslow! - Czyli jak zmotywować uczniów w 2020,
„Nic się nie bój- czyli o tym jak budować swój autorytet w korpoświecie”,
„Mogę ale nie muszę: czyli co zrobić, gdy nie po drodze mi z moim dorosłym uczniem”,
szkoła podstawowa na czasie,
Motivating (Teenage/Young) Students,
jak zostać Nauczycielem Roku,
nie chce Ci się? I bardzo dobrze!,
EF Standard English Test – challenging the status quo,
uczę nowocześnie i radośnie,
nowoczesny nauczyciel,
on-linowy nauczyciel,
zorganizowany nauczyciel,
biznesowo ogarnięty nauczyciel,
szczęśliwy nauczyciel.
wielki przegląd narzędzi motywacyjnych w szkole podstawowej,
10 pomysłów na Whatsapp na lekcji,
co to jest dobra lekcja?- 10 wytycznych dla metodyka i właściciela,
mediacje i samozarządzanie jako umiejętności jutra,
jak uczyć ONLINE? Jak transmitować lekcje na odległość?,
zmiany klimatu, migracje, prawa człowieka,
metodyk w kryzysie. Wsparcie dla lektora, wsparcie dla rodzica, wsparcie dla siebie,
nauczanie kryzysowe- czyli nauczyciel w świecie online,
o egzaminie ósmoklasisty- „Veni,Vidi,Vici”,
zdalne zarządzanie zespołem,
„Testowanie online bez tajemnic”,
„Jak uczyć dzieci ON-LINE?”,
„Tylko odwaga nas uratuje”- Jak trenować odwagę w czasie kryzysu?,
„Zaktywizuj ucznia w ON-LINE”,
jak ważna jest relacja wychowawca – uczeń w czasach pandemii i zdalnej nauki,
„Insta-kurs dla nauczycieli. Pierwsze kroki nauczyciela na instagramie”,
„Kiedy rodzic atakuje, a klient się nie zgadza, pokaż asertywna twarz”,
,,Ebook - innowacja pedagogiczna”,
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„Żeby lekcja stała się przygodą i podróżą- projekty online na zajęciach językowych w klasach
1-3”,
„Sztuka (prze)życia. Praktyczne zadania językowe nie tylko na czas kwarantanny”,
I’m a super hero. I’ve got a super power – o sposobach na uczniowskie i nauczycielskie sukcesy
na lekcjach angielskiego,
,,Po co ci te SOCIAL MEDIA?”,
w tym porządku jest metoda,
zdalna lekcja, niekoniecznie na żywo,
nie trać czasu ani energii. Jak DESIGN THINKING pomoże ci mądrze wprowadzić nowości
w szkole?,
metodyk promuje szkołę w social mediach,
idealna zdalna lekcja,
i chciałabym i się boje. Wprowadzam moje zawodowe marzenia w życie,
poznaj 10 prawd o zarządzaniu kreatywnością w szkole i na lekcji,
jestem gotowa na wrzesień,
jak moja szkoła planuje zakończyć rok szkolny?,
narzędzia wspierające pracę nauczyciela w czasie nauki zdalnej - integracja Dziennik UONET +
VULCAN i Office 365.

Szkolenia on – line:
 agresja wśród dzieci w edukacji wczesnoszkolnej,
 specyficzne trudności w pracy z uczniami z SPE podczas edukacji zdalnej z uczniami klas 1-3,
 jak ważna jest relacja wychowawca – uczeń w czasach pandemii i zdalnej nauki?”,
 „14 rzeczy, które powinien zrobić każdy doradca zawodowy w kierunku doskonalenia warsztatu
pracy - zbiór dobrych praktyk z przykładami",
 „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkół”,
 ,,Profesjonalne i niesamowite cyfrowe projekty - twórz i udostępniaj",
 ,,Okiem polonisty praktyka"- zmiany na egzaminie ósmoklasisty,
 techniki zapamiętywania,
 „E-doradca zawodowy – warsztat specjalisty”,
 „Agresja u dziecka”
 cyberprzemoc w szkole - jak reagować i zapobiegać?,
 cyfrowe ślady i reputacja online,
 fake news, teorie spiskowe, manipulacje w sieci,
 nielegalne i szkodliwe treści w internecie,
 prywatność w cyfrowym świecie,
 ,,Świetlica szkolnym centrum stymulowania rozwoju i kreatywności”,
 ,,O e-nauczaniu, czyli jak z sensem zorganizować zdalną naukę z uczniami”,
 cykl e-spotkań „Dobry start” wg profesor Marty Bogdanowicz: I spotkanie - Metoda Dobrego
Startu, II spotkanie - Kącik Dobrego Startu, III spotkanie - osiągnięcia rozwojowe dziecka,
 „Nowa organizacja pracy oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach”,
 „Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce
oświatowej”,
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„Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 r. i ich skutki w organizacji pracy jednostki
oświatowej. Kompendium wiedzy dla członków rady pedagogicznej”,
 „Zrozumieć działanie i zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych”,
 „Jak z sensem uczyć zdalnie - czyli efektywne aplikacje mobilne wspierające nauczyciela”,
 kompetencje kluczowe - kodowanie z matą,
 kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
 zadania nauczycieli na zakończenie zajęć dydaktycznych,
 szkolenie dotyczące awansu na stopień nauczyciela kontraktowego - sieć współpracy młodego
nauczyciela,
 „Aplikacja Sway” - obsługa programu”,
 co zrobić, by nam się chciało także w trudnych czasach? O motywowaniu siebie i innych
w praktyce oraz roli pasji w życiu,
 duński przepis na szkołę - skandynawskie edu-inspiracje,
 ,,rola motywacji w zdalnym nauczaniu”,
 edukacja po pandemii - wyzwaniem dla nauczyciela,
 niebanalne dyplomy i podziękowania na koniec roku,
 ,,Tablice multimedialne - cyfrowe narzędzie do przygotowania zajęć oraz tworzenia wspólnych
kolekcji”,
 ,,Autoanaliza inaczej”,
 ,,W tym szaleństwie jest metoda, czyli warsztat pracy nauczyciela przedszkola”,
 ,,Mam czas, na to co naprawdę chcę mieć”, czyli zarządzanie czasem nauczyciela w pigułce,
 ,,Zabawy matematyczne z kartami Multi-Talk",
 ,,Quizziz aplikacja, która nie pozwala zasnąć - czyli jak usprawnić testowanie?”
 ,,Jak działa wirtualna klasa”,
 ,,Podstawy storyterllingu”,
 ,,Jak przygotować zakodowane zadania dla uczniów”,
 ,,Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach”,
 ,,Poznajcie misia – misiowe pląsy dla przedszkolaków”,
 ,,Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne”,
 ,,Nauczanie zdalne przedszkolaków i klas I – III",
 bezpieczny przedszkolak w niebezpiecznej sieci,
 insights - analiza zaangażowania uczniów. Organizacja zdarzeń na żywo,
 ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w okresie nauczania zdalnego,
 jak „uzdalnić” lekcje?,
 ,,wprowadzenie do PixBlocks dla nauczycieli”.
Webinaria:
 jak być wychowawcą i wychowawczynią w tym trudnym roku szkolnym,
 jak ugryźć nauczanie hybrydowe?,
 ,,Oswoić lęk -praca w pandemii",
 ,,Płonąć ,ale się nie wypalić -przeciwdziałanie wypaleniu,
 ,,Relacje formalne i nieformalne w szkole i klasie -narzędzia i metody pracy",
 ,,Diagnoza? Oczywiście!",
 ,,Podsumowanie i wnioski z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przygotowanie do egzaminu
2021 z języka polskiego - czas START!",
 ,,Proste narzędzia TIK wspierające nauczanie i realizację projektów edukacyjnych on-line",
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,,Myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego",
gry komputerowe - dobra zabawa czy zagrożenie?,
testowanie na ekranie, czyli testy kartkówki w dobie nauczania zdalnego,
jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno - społecznymi uczniów po powrocie do szkoły?",
office 365 i Teams z One Note,
praca z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji –zachowania depresyjne,
,,Zasmakuj w obrazach - podstawy obsługi programu Canva",
,,Nadużywanie nowych technologii”,
nauka zdalna - jak uczniowie mogą pracować z plikami pdf (wypełniać, dzielić, przesyłać),
czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?,
rozwojowe obserwacje lekcji-zespół kierowniczy,
„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela”,
,,Canva–plakat interaktywny”,
„Wydaje mi się, że w tym domu jest przemoc. Co można zobaczyć podczas lekcji zdalnych?“,
,,Narzędzia do montowania filmów, tworzenia grafiki i edycji zdjęć“,
„Praktyczne porady filmowe“ Centrum Edukacji Obywatelskiej,
„Pierwsze kroki po diagnozie“, „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji – dziecko w wieku
szkolnym“,
„AAC” Fundacja Pomoc Autyzm,
„Jak teatr i improwizacja rozwija dzieci i młodzież?”,
„Co nam mówią rysunki?”,
,,Sprawdzone pomysły na każdą okazję!”,
„Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę?”,
„Matematyka – ostatnia prosta przed egzaminem”
„Czas ucieka”,
„Jak nauczać online z wykorzystaniem Teams z usługi Office 365 oraz podręczników Nowej Ery?”,
„Dobry początek algebry”,
lernen ohne Aufgaben – Nauczanie bez zadań domowych - DaF –Lehrer Online –webinar
międzynarodowy,
wielka Przygoda z arytmetyką i nie tylko …. (Liczba naturalna, liczenie i rachowanie, związki
między liczbami),
po pierwszym egzaminie ósmoklasisty, przed egzaminem 2020 – jak zaplanować powtórki?,
jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu - o najczęstszych problemach uczniów na
lekcjach języka polskiego,
zdalne nauczanie, a specjalne potrzeby edukacyjne,
zdolna zdalna lekcja z dziećmi,
10 umiejętności interpersonalnych dla każdego nauczyciela,
wstęp do pozytywnej dyscypliny,
coś dla dzieci? Coś dla rodziców? Oczywiście biblioteka,
ocenianie szkolne w czasie nauki szkolnej,
zadania tekstowe – jak je oswoić?,
eduroomy i escaperoomy w edukacji,
aplikacja LearningApps, Padlet, Genial.ly, Wordwall, Biteable,
psychologia dla nauczycieli, czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien,
rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
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metody aktywizujące w nauczaniu,
podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogiczne- Live Video by Edu Anima - edukacja
i rozwój,
wychowanie bez rywalizacji - czy to możliwe?,
jak wspierać dzieci w czasach COVID-19? Organizowane przez multimediawszkole.pl,
uczę klasę szóstą i co dalej?,
jak w rok Instagram wypromował moją szkołę językową?,
troska o dziecko w czasach pandemii: Jak wzmocnić relację z dzieckiem?,
co zrobić, by nam się chciało także w trudnych czasach? O motywowaniu siebie i innych
w praktyce oraz roli pasji w życiu,
,,Dyrektor przedszkola, szkoły oraz placówki organizujący zakończenie staży nauczycieli w
okresie epidemii”,
certified Microsoft Innovative Edukator - webinar jak uczyć na platformie teams i classroom,
16 pomysłów na wartościowe i interaktywne zajęcia z doradztwa zawodowego,
z mapą karier - pomysły na zajęcia online z doradztwa zawodowego,
,,Jak poprawnie prowzdziać lekcje zdalnie Microsoft Teams?”,
,,Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy według NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ”,
,,Przygotowanie do egzaminu 2021 z języka polskiego”,
,,Materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej z wykorzystaniem narzędzi Google G Suit”,
,,Klasa w sieci. Organizacja lekcji w warunkach kształcenia na odległość”,
„Kreatywna ortografia”,
„Gry w edukacji”,
„Podstawowe zasady czytana sylabowego”,
CHILD’S PLAY? THE ROLE OF PLAY AND GAMES IN TEACHING PRESCHOOL CHILDREN – rola zabaw
i gier w nauczaniu dzieci,
Szkolenie metodycznym online dla nauczycieli języków obcych ONLINE LESSONS THAT ARE
ACTIVE AND INTERACTIVE,
Trudne zachowania u osób z autyzmem - zasady ,,dobrej praktyki" w budowaniu pozytywnych,
nieawersyjnych strategii,
,,Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej”,
,,Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty”,

E-konferencje:
 „Nauczyciel wobec wyzwań edukacji w sieci on-line”,
 „Dokumentowanie pracy nauczyciela”,
 „Mobbing w placówce oświatowej”,
 „Tablica Mac Technologia”,
 „Zimowe kolory w Emuze”,
 „Uzależnienie dzieci od internetu i gier komputerowych”,
 „Prezi- poznaj inny wymiar prezentacji multimedialnych”,
 „Trening umiejętności społecznych z kartami multimedialnymi”,
 „Canva- w zdalnym nauczaniu”,
 „Priorytet MEN-2020/2021”,
 „Nauka hybrydowa- co to jest i jak ją wdrożyć?”,
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„Jak organizować nauczanie w czasie epidemii?”,
„Interpretacja na lekcjach- kluczem do work live balance”,
„Przygotuj zajęcia z pomysłem- atrakcyjne wideo z Powton”,
„Nadzieja umiera ostatnia. Dlaczego do uruchomienia motywacji musimy widzieć i czuć sens,
rola motywacji w nauczaniu zdalnym Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji,
jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej? Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji,
„Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie. Zawód Nauczyciel. O mocy
osobowości i oddziaływania”,
„Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie. „Nauczanie”,
sieć młodego nauczyciela – Otwarta komunikacja w relacjach z uczniami, rodzicami
i nauczycielami,
pozytywna dyscyplina bez tajemnic,
prace plastyczne w okresie zimowo – świątecznym,
zimowe zabawy muzyczno – ruchowe,
skuteczna rozmowa z trudnym rodzicem,
jak uczyć on-line dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży,
mindfulness. Trening uważności w pracy z dziećmi,
smartfon w rękach ucznia i nauczyciela,
na ostatniej prostej – o rozwiązaniach , które warto wdrożyć przed egzaminem ósmoklasisty ,
ostatnia prosta przed egzaminem z języka polskiego,
ja i moja szkoła na nowo,
jak nauczać informatyki w klasie 4?,
dra w kolory - radość ze zdobywania wiedzy,
oto ja. Znany cykl do edukacji wczesnoszkolnej w nowej odsłonie,
jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej?,
halo, czy ktoś mnie słyszy? - rola relacji w nauczaniu w szkole podstawowej,
rola motywacji w nauczaniu zdalnym,
pragmatyka zawodowa nauczyciela w czasach pandemii,
wypalenie zawodowe nauczyciela - Jak sobie z nim poradzić?,
nauczyciel wobec wyzwań edukacji w świecie online,
ogólnopolska konferencja “Można inaczej”,
XIX Forum nauczycieli przedmiotów przyrodniczych “Jak oceniać, aby wspierać proces uczenia
się uczniów? Ocenianie szkolne i zewnętrzne,
bezpłatna konferencja online dla pracowników oświaty.,
,,Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii”,
,,Rola motywacji w nauczaniu zdalnym”,
,,ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym”,
,,Kształcenie na odległość-nowe regulacje prawne”,
,,Gra w kolory-radość ze zdobywania wiedzy”,
,,ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym”,
,,Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej”,
,,Rola motywacji w nauczaniu zdalnym”,
,,Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasie pandemii”,
,,Przyszłość dzisiejszego przedszkolaka”,
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ze świata offline do świata online ,,Czego potrzebuje dziś nauczyciel”.

Projekty i programy edukacyjne
Gmina konsekwentnie pracowała nad stworzeniem przyjaznych warunków dzieciom w szkołach
podstawowych i przedszkolach. Stawiono na jakość edukacji poprzez wdrożenie projektów, programów
i innowacji. W związku z prowadzonym nauczaniem zdalnym, dyrektorzy złożyli zapotrzebowanie na
komputery dla dzieci, które nie mogły w sposób pełny korzystać z obowiązującej formy kształcenia.
W dniu 02 kwietnia 2020 r. Gmina Miejska Głogów zakupiła z środków budżetowych 37 komputerów
oraz 10 modemów za kwotę 86.983,00 zł brutto.
W dniu 15 maja zakupiono 39 laptopów za kwotę 99.777,60 zł brutto w ramach programu „Zdalna
szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Projekt finansowany
ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ranach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Kolejny zakup został przeprowadzony w dniu 31 lipca w ramach programu „Zdalna szkoła + w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zakupiono 42 laptopy za kwotę 114.877,56 zł brutto.
W 2020 r. rozpoczęła się realizacja Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach
projektu utworzono 20 miejsc przedszkolnych.

Konkursy przedmiotowe i olimpiady
Udział w konkursach i olimpiadach ma znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. Osiągnięcia uczniów
wpływają korzystnie na autorytet nauczyciela i szkoły. Uzdolnieni uczniowie są dostrzegani i otaczani
opieką przez nauczycieli, którzy stwarzają im warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego
i umożliwiają weryfikację uzyskanych wyników w konfrontacji z innymi szkołami.
Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach w 2020 r.
Lp.

Nazwa konkursu
Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego”
Ogólnopolski konkurs IPN
Ogólnopolski konkurs Literacki
“Rymowanki zachęcanki”

Szczebel
ogólnopolski

Miejsce
I, IV, VI miejsce

Szkoła
SP-2

ogólnopolski
wojewódzki,
ogólnopolski

Udział w finale ogólnopolskim
wyróżnienie

SP-2
SP-2

Ogólnopolski konkurs piosenki online -”
Piosenka jest dobra na wszystko”
Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego ‘The Bat Kid’
Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego ‘The Bat Kid’

ogólnopolski

wyróżnienie w kategorii klas 1-3

SP-2

ogólnopolski

II , III,V,VI, IX, X miejsce

SP-2

ogólnopolski

II, III ,V, VI, IX, X miejsce

SP-2
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Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego ‘ Understand

Ogólnopolska olimpiada języka
angielskiego “Olimpus”
Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego ‘FOX’
Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego Delta ‘Orzeł Języka
Angielskiego’

ogólnopolski

ogólnopolski
ogólnopolski
ogólnopolski

III, IV, V
miejsce województwo
dolnośląskie,
XV w Polsce – kat. klas VI
11 uczestników w pierwszej
pięćdziesiątce w kraju.
I, II miejsce
IX miejsce w kraju
- kategoria klas 3

SP-2

SP-2
SP-2
SP-2

X m w Polsce
- kategoria klas 5

Konkurs szkolny, powiatowy,
wojewódzki Zdolny Ślązak z języka
polskiego
Wojewódzki Konkurs Historyczny “Od
Solidarności do II Rzeczpospolitej”
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Wiedzy o Rosji “Białe Noce”
XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski
„Pegazik”

wojewódzki

VII m w Polsce
- kategoria klas 6
laureat

wojewódzki

III miejsce

SP-2

wojewódzki

awans do etapu wojewódzkiego

SP-2

dolnośląski

SP-2

ZDOLNY ŚLĄZAK - biologia
XIV Dolnośląski Przegląd Twórczości
Literackiej Dzieci i Młodzieży „… i mój
świat się zatrzymał”.
Maraton matematyczny
Konkursu Nauk Przyrodniczych
,,Świetlik"
Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”
Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego „The Big Challange”
Zawody Mistrzostwa Województwa
Dolnośląskiego w Nowej Rudzie w
Pływaniu
II etap Konkursu Wojewódzkiego "Znam
Historię Polskich symboli narodowych"
V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga
Czytelników” kategoria 1-4

dolnośląski
wojewódzki

wyróżnienie, zakwalifikowanie
się do III etapu - eliminacji
powiatowych
finalistka etapu wojewódzkiego
wyróżnienie

wojewódzki
ogólnopolski

zakwalifikowanie się do II etapu
II, III miejsce

SP 3
SP 7

międzynarodowy

wyróżnienie

SP 7

ogólnopolski
wojewódzki
wojewódzki

I, II miejsce

SP 7

I miejsce - 2x, II miejsce - 1x, III
miejsce - 1x

SP 8

wojewódzki

XIII miejsce (7,2/10)

SP 8

ogólnopolski

mistrz powiatu
I wicemistrz powiatu
II wicemistrz powiatu
I miejsce (x3)
II miejsce (x4)
III miejsce (x2)

SP 8

Ogólnopolskie Zawody pływackie
Barbórka 2020
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ogólnopolskie

SP-2

SP-2
SP 3

SP 10

Zimowe Mistrzostwa Województwa
w pływaniu
Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego
w pływaniu
Dolnośląski konkurs plastyczny- , Psiaki
kociak i inne zwierzaki”
Rejonowy dolnośląski konkurs
plastyczny - ,,Kartka
Bożonarodzeniowa”
Dolnośląski konkurs plastyczny ,,Czysta
woda”
Dolnośląski Konkurs Matematyczny
Zdolny Ślązak
Dolnośląski Konkurs Fizyczny
,,zDolny Ślązak”
Dolnośląski Konkurs z Języka
Niemieckiego ,,zDolny Ślązak”
XIII Dolnośląski Przegląd Twórczości
Literackiej Dzieci i Młodzieży
,,Naprawdę jaki/jaka jestem nie wie
nikt”
Świebodzińskie Dni Piłki Ręcznej
31. Ogólnopolski Konkurs Literacki na
opowiadanie o tematyce olimpijskiej im.
J.Parandowskiego pod patronatem
honorowym Ministra Edukacji i Nauki
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka
Angielskiego”
„Quiz Finansowy dla Juniorów”
„Finansoaktywni: Misja. Planujemy
budżet”
„Finansoaktywni: Misja. Planujemy
budżet”
Memoriał Mieczysława Banacha w
tenisie stołowym (turniej otwarty)
Grand Prix Polkowic w tenisie stołowym
- cykl 3 turniejów otwartych w
Polkowicach
Półfinał Wojewódzki Szkół
Podstawowych w tenisie stołowym
chłopców w Gierałtowcu - Igrzyska
Dzieci SZS
Półfinał Wojewódzki Szkół
Podstawowych w tenisie stołowym
dziewcząt w Gierałtowcu - Igrzyska
Dzieci SZS
Dolnośląskie Igrzyska LZS w tenisie
stołowym (strefowe) w Raszówce
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wojewódzki

SP 10

wojewódzki

II miejsce (x2)
III miejsce
IV miejsce (x2)
I miejsce (x2)
III miejsce (x3)
wyróżnienie

wojewódzki

2 nagrody, 3 wyróżnienia

SP 10

wojewódzki

2 wyróżnienia

SP 10

wojewódzki

finalista

SP 10

Wojewódzki

Finalista

SP 11

Wojewódzki

Laureat

SP 11

wojewódzki

nagroda

SP 11

Ogólnopolski
Ogólnopolski

III miejsce
Jeszcze nie rozstrzygnięty

SP 11
SP 11

Ogólnopolski

IV, VII i VIII miejsce

SP 11

ogólnopolski
ogólnopolski

jeden z czterech laureatów
Udział w finale

SP12
SP12

wojewódzki

Udział w etapie wojewódzkim

SP12

wojewódzki

SP 13

wojewódzki

Kategoria szkoły podstawowe:
II miejsce
V miejsce
IV miejsce

wojewódzki

II miejsce

SP 13

wojewódzki

IV miejsce

SP 13

wojewódzki

II miejsce
I miejsce

SP 13

SP 10
SP 10

SP 13

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„W hołdzie Orlętom - ukochanym
dzieciom swego miasta”
Finał Wojewódzki w sztafetowych
biegach przełajowych Igrzyska
Młodzieży Szkolnej -chłopcy
„Orzeł j. angielskiego”
zDolny Ślązak etap wojewódzki /finał/
Dolnośląski Konkurs Plastyczny
„Przyroda wokół nas – czysta woda”

ogólnopolski

II miejsce
I miejsce

SP 13

wojewódzki

XI

SP 14

ogólnopolski
wojewódzki
wojewódzki

III
finaliści
wyróżnienie

SP 14
SP 14
SP 14

Ponadto szkoły podstawowe brały udział w następujących konkursach:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 - liczba pozostałych konkursów:
 szkolnych – 3,
 powiatowych – 22,
 międzyszkolnych – 3,
 międzypowiatowych – 1 .
2. Szkoła Podstawowa nr 3 - liczba pozostałych konkursów:
 powiatowych – 6,
 międzyszkolnych – 4,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 - liczba pozostałych konkursów:
 powiatowych – 4 ,
 szkolnych – 5,
 ogólnopolskich – 1.
 ogólnoświatowych – 1.
4. Szkoła Podstawowa nr 7 – liczba pozostałych konkursów:
 powiatowych – 7,
 międzyszkolnych – 2,
 miejskich – 1.
5. Szkoła Podstawowa nr 8 - liczba pozostałych konkursów:
 szkolnych - 16
 powiatowych –18,
 międzyszkolnych – 3,
 miejskich – 5,
 regionalnych – 1.
6. Szkoła Podstawowa nr 9 - liczba pozostałych konkursów:
 międzyszkolnych – 5 ,
 powiatowych – 1,
7. Szkoła Podstawowa nr 10 - liczba pozostałych konkursów:
 szkolnych – 18,
 powiatowych – 9,
 miejskich – 3,
 regionalnych – 2,
8. Szkoła Podstawowa nr 11 - liczba pozostałych konkursów:
 powiatowych – 5,
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 miejskich – 3 ,
 międzyszkolnych – 3 ,
9. Szkoła Podstawowa nr 12 -liczba pozostałych konkursów:
 powiatowych – 2 ,
 miejskich – 2 ,
10. Szkoła Podstawowa nr 13 - liczba pozostałych konkursów:
 powiatowych – 12,
 miejskich – 16,
11. Szkoła Podstawowa nr 14 - liczba pozostałych konkursów:
 międzyszkolnych – 1,
 powiatowych – 11,
 międzypowiatowych – 3,
 miejskich – 8,
 rejonowych – 3,
 regionalnych – 1.

Stypendia
Gmina od lat wspiera uzdolnione dzieci i młodzież w formie stypendiów. O uzyskanie stypendium mogli
ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które osiągały wybitne wyniki
w nauce, za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągnięcia w zawodach
sprawnościowych, artystycznych i w wolontariacie. Stypendium otrzymywali także studenci
zamieszkujący na terenie Gminy za wyniki w nauce i osiągnięcia w działalności naukowej.
Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały NR X/98/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę na terenie
Gminy Miejskiej Głogów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Stypendia Prezydenta Głogowa w 2020:



I edycja: 173.300,00 zł,
II edycja: 227.600,00 zł.

W obu edycjach kwoty przyznanych stypendiów przedstawiały się następująco (3 poziomy wysokości
stypendiów):




szkoły podstawowe: 400zł, 500zł, 600zł,
szkoły ponadpodstawowe: 500zł, 600zł, 700zł,
studenci: I edycja 1000zł, 1200zł, 1400zł; II edycja 800zł, 1000zł, 1200zł

Poniżej przedstawione jest zestawienie uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezydenta Głogowa
w 2020 roku z podziałem na szkoły:
Szkoły podstawowe:
 SP2 (67 uczniów),
 SP3 (52 uczniów),
 SP6 (brak),
 SP7 (53 uczniów),
 SP8 (42 uczniów),
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 SP9 (21 uczniów),
 SP10 (71 uczniów),
 SP11 (65 uczniów),
 SP12 (40 uczniów),
 SP13 (27 uczniów),
 SP14 (35 uczniów),
 Szkoła Aslan (34 uczniów),
 Szkoła Mistrzostwa Sportowego CERTUS (6 uczniów),
Szkoły ponadpodstawowe:
 I LO (87 uczniów),
 II LO (21 uczniów),
 Zespół Szkół Politechnicznych (14 uczniów),
 Zespół Szkół Ekonomicznych (6 uczniów),
 Zespół Szkół Im. Jana Wyżykowskiego (5 uczniów),
 Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych (4 uczniów),
 Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących (1 uczeń),
 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Certus (1 uczeń),
 Lo Aslan (13 uczniów),
Studenci:
 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (3 studentów),
 Politechnika Wrocławska (9 studentów),
 Uniwersytet Wrocławski (11 studentów),
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (1 student),
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (38 studentów),
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (9 studentów),
 Uczelnia J. Wyżykowskiego w Lubinie (1 student),
 Uczelnia J. Wyżykowskiego w Polkowicach (4 studentów),
 Uniwersytet Jagielloński (3 studentów),
 Uniwersytet Warszawski (2 studentów),
 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (1 student),
 Uniwersytet Medyczny W Poznaniu (1 student),
 Wyższa Szkoła Zarządzania I Przedsiębiorczości (1 student),
 Uniwersytet Zielonogórski (2 studentów),
 Akademia Sztuk Pięknych (1 student),
 Instytut Sztuk Wizualnych (2 studentów),
 Pomorski Uniwersytet Medyczny (1 student),
 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (1 student),
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1 student),
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1 student).

Kultura
Gmina Miejska Głogów jest istotnym czynnikiem konsolidującym kulturowo na różnych płaszczyznach
i poziomach społeczność lokalną i regionalną.
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Instytucjonalnym wyrazem funkcji kulturowej jest między innymi utrzymywanie przez gminę bibliotek
publicznych, muzeum, domu kultury oraz udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, działającym
między innymi w sferze kultury, nauki, sztuki.
Trzeba zauważyć, iż zasadniczym celem funkcji kulturowej samorządu terytorialnego jest rozwijanie
kompetencji kulturowej społeczności lokalnej, dlatego też gmina w 2020 roku kontynuowała politykę
mecenatu polegającą na wspieraniu cennych inicjatyw kulturalnych. Poniżej przedstawione
są najważniejsze przedsięwzięcia i instytucje z zakresu kultury.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
Miejski Ośrodek Kultury w 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 4.785.066,07 zł z czego otrzymał
dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 4.015.000,00 zł, dotacje celowe
w wysokości 172.408,76 zł. Wpływy własne wyniosły 596.266,07 zł. Otrzymaną dotację podmiotową dla
MOK przeznaczono na działalność statutową, kulturalną oraz na utrzymanie obiektów. Zorganizowano
między innymi: Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych, spektakle teatralne, amatorskie
koncerty i prezentacje sekcji MOK, konkursy i przeglądy, wystawy i wernisaże, projekcje filmowe w
ramach DKF, festyny , pikniki , imprezy plenerowe, warsztaty tematyczne oraz inne uroczystości
okolicznościowe. Prowadzone były również zajęcia sekcyjne dla wszystkich grup wiekowych.
Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w wysokości 596.266,07zł, w tym :
 przychody z tytułu działalności merytorycznej 232.235,12zł,


przychody z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego w wysokości 142.373,53zł,



przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 195.381,42zł,



przychody z usług plakatowania w wysokości 4.520,54zł,



przychody ze sprzedaży towarów 56,50zł,



środki pozyskane od osób fizycznych i prawnych 11.900,00zł,



pozostałe przychody w wysokości 9.798,96 zł.

W okresie do 31.12.2020 r. dotacja podmiotowa została zrealizowana na poziomie 100,00%
tj. 4.015.000,00 zł. Otrzymaną dotacje podmiotową Miejski Ośrodek Kultury zrealizował na poziomie
100,00 %, w tym wydatkowano na:


wynagrodzenia osobowe – 1.780.000 zł,



wynagrodzenia bezosobowe – 213.300 zł,



pochodne od wynagrodzeń – 315.800,00zł,



pozostałe – 4.400,00 zł,



zużycie materiałów i energii – 628.200,00 zł,



usługi obce – 335.600,00 zł,



podatki i opłaty lokalne – 4.800,00 zł,



pozostałe koszty – 64.400,00 zł,

195 | S t r o n a



koszty organizacji imprez, koszty statutowe – 668.500,00 zł.

Otrzymaną dotacje celowe Miejski Ośrodek Kultury zrealizował na poziomie 100,00%,tj. 172.408,76zł.,
w tym wydatkowano na:
 remont toalet publicznych–100.000 zł,


zakup fortepianu koncertowego–23.800zł,



remont drzwi wejściowych w budynku MOK–48.608,76zł.

Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał na umowę o pracę 34 osoby, w tym
w przeliczeniu na etaty 32,75 etatu.
Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należało: rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb
kulturalnych, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć
propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w mieście i regionie, organizowanie różnorodnych
form edukacji artystycznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja
i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki. Miejski Ośrodek Kultury prowadził
działalność w zakresie upowszechniania wszelkich dziedzin kultury, służących rozwojowi potrzeb
kulturalnych mieszkańców. Promował również dorobek kulturalny miasta i regionu – umożliwiając
prezentację i konfrontację zespołów i twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Działania ośrodka
podejmowane były w trzech obiektach: Centrum Kultury (przy Placu Konstytucji 3 Maja 2), Klubie
Mayday (przy ul. Perseusza) oraz w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa (mieszczącym się na głogowskim
Rynku).
Wskazać należy, iż 2020 rok był najtrudniejszym rokiem w historii funkcjonowania Miejskiego Ośrodka
Kultury. W klasycznie pojęty sposób (w wersji z uruchomionymi salami widowiskowymi, organizowanymi
w jednostkach wydarzeniami artystycznymi dostępnymi dla publiczności) pracowano w zasadzie jedynie
do 12 marca 2020 r. oraz w mocno ograniczonym stopniu pomiędzy czerwcem a połową października
2020 r. Większa część roku oznaczała jednak pracę w warunkach obostrzeń organizacyjnych związanych
z pandemią wirusa COVID 19 (co oznaczało działanie w ścisłym rygorze sanitarnym oraz ograniczeniem
ilości miejsc dostępnych dla publiczności na naszych salach widowiskowych i w pracowniach
artystycznych – w tym przez ponad cztery miesiące przy salach zamkniętych dla publiczności). Specyfika
takiej pracy zmusiła do podjęcia działań nastawionych na produkcję wydarzeń artystycznych dostępnych
w odbiorze dla mieszkańców jedynie w wersji on-line (w bezpośrednim przekazie „na żywo” lub jako
produkcje filmowe). Taka forma pracy została bardzo szybko zaakceptowana przez pracowników
jednostek Miejskiego Ośrodka Kultury, którzy nie tylko nabyli niezbędne umiejętności techniczne
potrzebne do działań on-line ale niezwykle kreatywnie podjęli się tworzenia projektów artystycznych
i edukacyjnych w takiej formie. Klasyczne sceny jednostek uzupełnione zostały o sceny internetowe (FB,
YouTuba czy innych platform pozwalających na przekazywanie treści artystycznych i edukacyjnych).
Działanie „w sieci”, które Miejski Ośrodek Kultury podjął jako jeden z pierwszych w kraju, umożliwiły
dotarcie do zdecydowanie większego grona publiczności. Systematyczny progres umiejętności
pracowników oraz jakości wykorzystywanego sprzętu sprawił również, że w chwili obecnej jakość
produkcji nie odbiega w znaczący sposób od jakości podobnych projektów realizowanych przez duże
ośrodki telewizyjne. To duży sukces i szansa, która wykorzystana została w pandemii.
W 2020 roku zadania Centrum Kultury takie jak: rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących
i prezentujących dorobek kulturalny w mieście, w kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form
edukacji artystycznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja
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twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, były mocno utrudnione z uwagi na Covid-19 i
szereg obostrzeń. Jednocześnie był to czas wielu kreatywnych działań w przestrzeni online. Działalność
w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury, służących rozwojowi i potrzebom kulturalnym
mieszkańców, w roku 2020 organizowana była w kontakcie bezpośrednim w sumie jedynie przez 5
miesięcy (styczeń, luty, lipiec, sierpień, wrzesień). Wynikało to z ogłoszonych w marcu obostrzeń
sanitarnych, które zamknęły możliwość funkcjonowania placówki w dotychczas wypracowanych
formułach. W ubiegłym roku nie udało się przeprowadzić systematycznych otwartych stacjonarnych
zajęć z zakresu edukacji artystycznej przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ale mimo, że
działalność sekcyjna w zakresie muzyki, malarstwa, tańca, sztuk plastycznych, teatru, fotografii, działań
o charakterze rękodzielnictwa i muzyki nie mogła być realizowana w pracowniach Centrum Kultury,
pracownicy CK bardzo sprawnie przenieśli swoje kreatywne pomysły do sieci w zmienionej nieco
formule. Podobnie stało się z wydarzeniami kulturalnymi takimi jak koncerty, spektakle, konkursy,
festiwale. Rok 2020 przyniósł wiele nowych wyzwań, ale też uruchomił jeszcze większy potencjał
kreatywny, a co za tym idzie rozwinął nowe kompetencje do pracy w przestrzeni online. Dzięki temu
pozyskano nowych odbiorców kultury i wprowadzono do oferty wiele nowych projektów
prospołecznych oraz zapoczątkowano projekty wykorzystujące lokalny potencjał kulturowy, takie jak
m.in. cykl „Legendy i baśnie ziemi głogowskiej”.
Poniżej zamieszczono pełną działalność merytoryczną Centrum Kultury MOK w podziale na kategorie
wydarzeń artystycznych z uwzględnieniem działalności stacjonarnej, plenerowej, jak i kultury w sieci,
realizowanych przez pracowników Centrum Kultury MOK w Głogowie.

Koncerty artystów i zespołów profesjonalnych
Pomimo mniejszej ilości wydarzeń stacjonarnych i małych możliwości współpracy z zewnętrznymi
agencjami artystycznymi, zrealizowano niemal 30 takich wydarzeń (25 w 2019r.) W znacznej większości
koncerty realizowane były w postaci transmisji „live” oraz specjalnych nagrań na zlecenie MOK, dzięki
współpracy z lokalnymi artystami, bądź zaprzyjaźnionymi muzykami z Polski. Największym
zainteresowaniem cieszyły się projekty G-LIVE CZYLI GŁOGÓW GRA NA ŻYWO, prezentujące rozmaite
gatunki muzyczne lokalnych artystów i zaproszonych gości oraz koncerty online z okazji
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JAZZU w wykonaniu pochodzących z Głogowa artystów również wraz
z gośćmi. Dzięki nowej przestrzeni prezentacji muzyki w sieci z oferty koncertowej ogółem skorzystało
104 741 odbiorców, co dało niemal 10 – krotnie większą liczbę odbiorców, niż w latach ubiegłych podczas
wszystkich wydarzeń muzycznych realizowanych przez Centrum Kultury, Teatr i Klub Mayday (w 2019 r.
było to niespełna 10 tys. odbiorców).

Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

Ilość
odbiorców

Współorganizator

1.

11.01

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ koncert operetkowy

MOK

400

Agencja MUZYKA’n’TY

2.

21.02

KONCERT WIEDEŃSKI

MOK

720

Agencja artystyczna
Tomczyk art.

3.

05.04

KULTURA ONLINE- POLECAMY
„Wspomnienia Jazzowe”

ONLINE
fb MOK

2068

Miejski Ośrodek Kultury
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4.

09.04

WSPOMNIENIA JAZZOWE
Wspomnienia z Głogowskich
Spotkań Jazzowych
KULTURA ONLINE
Wspomnienie z Głogowskich
Spotkań Jazzowych „MonkeyJunk”
G-LIVE Zapowiedź koncertu
Robert Mazurkiewicz
„Konserwatywne Piosenki
o Małych Tęsknotach”
KULTURA ONLINE
Wspomnienie z koncertu Roberta
Mazurkiewicza i Przemysława
Bielawy z 2018r. w ramach XXIII
edycji Głogowskiego Przeglądu
Kultury Polskiej Kresy
G-LIVE
Czyli Głogów gra na żywo
Robert Mazurkiewicz
„Konserwatywne Piosenki o
Małych Tęsknotach”
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU
#jazzathome z Sewerynem
Graniastym i Maciejem Kocińskim
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU
#jazzathome z Sybillą Sobczyk –
Gulewicz i Mateusz Gulewicz
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU
#jazzathome Mateusz Pliniewicz i
Nikola Kołodziejczyk – mini koncert
„Walk away”
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JAZZU
Jazzowe wspomnienia z rodziną
Miśkiewiczów
G-LIVE Zapowiedź koncertu
Zespół Roślina
w Klubie MAYDAY
KULTURA ONLINE
Wspomnienie – Danny Bryant
Koncert w Głogowie z 2018r.
G-LIVE Zapowiedź koncertu
Zespół SEKCJA

ONLINE
fb MOK

1180

Miejski Ośrodek Kultury

5.

18.04

ONLINE
fb MOK

1478

Miejski Ośrodek Kultury

6.

23.04

ONLINE
fb MOK

11997

Miejski Ośrodek Kultury

7.

25.04

ONLINE
fb MOK

2559

Miejski Ośrodek Kultury

8.

26.04

ONLINE
fb MOK

6721

Miejski Ośrodek Kultury

9.

30.04

ONLINE
fb MOK

1543

Miejski Ośrodek Kultury

10.

30.04

ONLINE
fb MOK

8549

Miejski Ośrodek Kultury

11.

30.04

ONLINE
fb MOK

4307

Miejski Ośrodek Kultury

12.

30.04

ONLINE
fb MOK

5793

Miejski Ośrodek Kultury

13.

01.05

ONLINE
fb MOK

720

Miejski Ośrodek Kultury

14.

23.05

ONLINE
fb MOK

2566

Miejski Ośrodek Kultury

15.

30.05

ONLINE
fb MOK

4775

Miejski Ośrodek Kultury

16.

30.05

KULTURA ONLINE
Wspomnienie – z konceru zespołu
SEKCJA z Mayday Rock Festiwal

ONLINE
fb MOK

2491

Miejski Ośrodek Kultury

17.

31.05

G-LIVE Zapowiedź koncertu

ONLINE

4112

Miejski Ośrodek Kultury
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18.

31.05

19.

02.06

20.

06.06

21.

07.06

22.

07.06

23.

29.06

24.

04.07

25.

16.08

26.

22.08

27.

01.10

Zespół SEKCJA

fb MOK

G-LIVE
Czyli Głogów gra na żywo
Zespół SEKCJA
G-LIVE Zapowiedź koncertu
BONSON
+ TMK aka Piekielny
KULTURA ONLINE
Wspomnienie – BONSON/
TMK aka Piekielny
Koncert w Głogowie
G-LIVE Zapowiedź koncertu
BONSON
+ TMK aka Piekielny
G-LIVE
Czyli Głogów gra na żywo
BONSON
+ TMK aka Piekielny
KULTURA ONLINE
Wspomnienie – z koncertu Dixie
Tiger’s Band
ODRA GRA JAZZ –
Dixie Tiger’s Band
Koncert plenerowy

ONLINE
fb MOK

11360

Miejski Ośrodek Kultury

ONLINE
fb MOK

2576

Miejski Ośrodek Kultury

ONLINE
fb MOK

2068

Miejski Ośrodek Kultury

ONLINE
fb MOK

3324

Miejski Ośrodek Kultury

ONLINE
fb MOK

21 141

Miejski Ośrodek Kultury

ONLINE
fb MOK

1223

Miejski Ośrodek Kultury

Marina
Głogów

500

Miejski Ośrodek Kultury

ODRA GRA SZANTY W PORCIE –
Żeglarze Portowi
Koncert plenerowy
ODRA GRA FOLK –
Re-Karpaty
Międzynarodowy Dzień Muzyki
Zbigniew Raubo
& Reed Connection Quartet

Marina
Głogów

300

Miejski Ośrodek Kultury

Marina
Głogów
MOK

200

Miejski Ośrodek Kultury

70
Miejski Ośrodek Kultury

Koncerty amatorskie.
W 2020 roku zrealizowano około 40 wydarzeń koncertowych promujących lokalnych artystów (to 2 razy
więcej wydarzeń, niż w ubiegłym roku w tej kategorii, realizowanych przez wszystkie placówki MOK).
Dzięki wszystkim koncertom udało się dotrzeć do 125 563 odbiorców, z czego 124 498 to odbiorcy
wydarzeń w mediach społecznościowych MOK.
Wskazać należy, iż miniony rok był czasem wspomnień z koncertów realizowanych w poprzednich latach
z udziałem dzieci i młodzieży z grup artystycznych MOK takich jak np. Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki,
czy prezentacje naszych wychowanków z pracy w trybie online. Istotną rolę odegrały nowe prezentacje
koncertowe lokalnych artystów ruchu amatorskiego. Sukcesem okazał się wiosenny projekt G-LIVE CZYLI
GŁOGÓW GRA NA ŻYWO zainicjowany przez Little Colaps i Kuba Wantuła, STRANGER LOOP aka Jurek
Bąk, czy koncert Martyny Juszczyk - młodej autorki i wokalistki Studia Talentów MOK. Odkryciem jesieni
okazał się koncert zespołu MEMBRANA, który pozwolił na wsparcie dla muzykującego duetu do wydania
pierwszej debiutanckiej płyty, która ukaże się już niebawem.
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Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

Ilość
odbiorców

Współorganizator

1.

04.01

SKUTECZNI WOLONTARIUSZE,
KLEMENSIĄTKA I PRZYJACIELE
- charytatywny koncert świąteczny
dla Honoraty Babuli.

MOK

315

Skuteczni
Wolontariusze,
Parafia pw św.
Klemensa w Głogowie
- Klemensiątka

2.

17.01

SPACE OF GRACE
KOLĘDNICY 2020- koncert kolęd.

MOK

400

MOK

3.

01.04

ONLINE
fb MOK

3624

MOK

4.

02.04

ONLINE
fb MOK

2243

MOK

5.

08.04

ONLINE
fb MOK

2405

MOK

6.

14.04

Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
„Ogrody Pamięci” Studium
Wokalne Piosenki Estradowej
w MOK Głogów 2006r.
Archiwum Piosenki
i Inne Dźwięki
Marta Florczak - w repertuarze
Ewy Demarczyk „Madonny”.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
Fragment utworu „Kantata”
z repertuaru M. Grechuty
wykonaniu Renaty Chrzan z
towarzyszeniem zespołu POZTON.
Poezja Leśmiana w interpretacji V.
Woźniak i B. Adamczaka.
STUDIO TALENTÓW MOK GŁOGÓW
Publikacja ONLINE z zajęć
Piosenka w wykonaniu Martyny
Juszczyk.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
„Pogodne i sympatyczne utwory w
wykonaniu absolwentek i
słuchaczek Studium Wokalnego.”
PROJEKT G-LIVE czyli Głogów gra
na żywo. Zapowiedź projektu.

ONLINE
fb MOK

2060

MOK

ONLINE
fb MOK

5987

MOK

ONLINE
fb MOK

3589

MOK

7.

15.04

8.

17.04

9.

18.04

KULTURA ONLINE - POLECAMY
„Pierwszy koncert projektu G-Live”
zapowiedź.

ONLINE
fb MOK

309

MOK

10.

19.04

KULTURA ONLINE. Wspomnienie z
koncertu Studia Talentów MOK
Głogów.

ONLINE
fb MOK

2757

MOK

11.

19.04

G-LIVE Czyli Głogów gra na żywo
Little Colaps i Kuba Wantuła.

ONLINE
fb MOK

4785

MOK
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12.

21.04

STUDIO TALENTÓW ONLINE
WBREW WSZYSTKIEMU
Cover utworu „Możesz wszystko”
zespołu TABB&Sound’N’Grace w
wyk. uczniów ST MOK online z
domów.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
„Jeszcze poczekajmy” Bronisława
Broka w wykonaniu Agnieszki Hałki.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
Agata Oling, Michalina
Horbatowska, Chór Magnificat,
Zespół Pozton i kompozycja
Zbigniewa Preisnera „Noc”.
SPACE OF GRACE - wspomnienia

ONLINE
fb MOK

4754

MOK

13.

22.04

ONLINE
fb MOK

1852

MOK

14.

27.04

ONLINE
fb MOK

1641

MOK

15.

05.05

ONLINE
fb MOK

2199

MOK

16.

06.05

Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
„Oczy tej małej” Patrycja Nadymus.

ONLINE
fb MOK

2264

MOK

17.

07.05

ONLINE
fb MOK

2454

MOK

18.

09.05

ONLINE
fb MOK

3250

MOK

19.

09.05

ONLINE
fb MOK

2577

MOK

20.

10.05

ONLINE
fb MOK

8718

MOK

21.

13.05

ONLINE
fb MOK

2474

MOK

22.

14.05

MOK

17.05

3250

MOK

24.

17.05

7988

MOK

25.

18.05

804

MOK

26.

20.05

3360

MOK

27.

27.05

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

9277

23.

G-LIVE Zapowiedź koncertu
Muzyka absurdalna
STRANGER LOOP aka Jurek Bąk
G-LIVE Zapowiedź koncertu
Muzyka absurdalna
STRANGER LOOP aka Jurek Bąk.
KULTURA ONLINE
zapowiedź koncertu Stranger Loop
czyli Jurek Bąk.
G-LIVE Czyli Głogów gra na żywo
Muzyka absurdalna STRANGER
LOOP aka Jurek Bąk.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
koncert „Ogrody pamięci”
- Dominika Rybak.
G-LIVE Zapowiedź koncertu
Martyna Juszczyk.
G-LIVE Zapowiedź koncertu
Martyna Juszczyk.
G-LIVE czyli Głogów gra na żywo
Martyna Juszczyk Family.
G-LIVE Zapowiedź koncertu
ALTHER EGO.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
„Czekam” - Judyta Kuzaj.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
Koncert Studium Wokalnego
Piosenki Estradowej z 2010r.
„Największe Przeboje
Musicalowe”.

4828

MOK
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28.

03.06

29.

06.06

30.

07.06

31.

10.06

32.

10.06

33.

11.06

Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
Fragmenty koncertów „Największe
przeboje musicalowe” oraz „Ten
Najpiękniejszy Świat”.
IV Głogowski Wieczór Chwały
- zapowiedź.
KULTURA ONLINE Wspomnienie Wieczór Chwały koncert z 2018r.
i 2019 r.
IV Głogowski Wieczór Chwały
- zapowiedź.
Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
Studium Wokalne Piosenki
Estradowej w piosence „Wolność”
Marka Grechuty.
IV Głogowski Wieczór Chwały
- koncert w ruinach

- transmisja

ONLINE
fb MOK

4349

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

1684

MOK

2784

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

1775

MOK

5810

MOK

Ruiny
Kościoła
Św.
Mikołaja

200

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

5467
3192

MOK

34.

20.06

KULTURA ONLINE Wspomnienie z koncertu Przemka Bielawy.

35.

24.06

ONLINE
fb MOK

2418

MOK

36.

25.09

Archiwum Piosenki i Inne Dźwięki
Studium Wokalne Piosenki
Estradowej w piosence „Sztorm”.
„Membrana - dźwiękiem, obrazem,
ruchem” – koncert.

MOK

150

MOK

37.

15.10

MOK

27.11

277

39.

31.12

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

5 393

38.

,,Membrana - dźwiękiem, obrazem,
ruchem" zapis koncertu.
„ Ja wierzę“ koncert premierowy
Space of Grace.
Space of Grace - zapowiedź
koncertu.

MOK,
Space of Grace
MOK/Agencja
Imprezownia

1900

Spektakle teatralne i parateatralne oraz inne formy sceniczne (profesjonalne i amatorskie)
W minionym roku udało się zrealizować stosunkowo mniej przedstawień komercyjnych, oferowanych
przez agencje zewnętrzne w związku z obostrzeniami COVID-19. W tym trudnym dla kultury roku,
częściej realizowano własne produkcje, m.in. takie jak „Legendy i Baśnie z Ziemi Głogowskiej” czytane
przez głogowian, „Literackie Wariacje” upowszechniające polską literaturę dziecięcą, czy autorskie
spektakle „niePODległość”, albo sceniczne spotkania rodzinne „Domowe Kolędy”, które cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza odbiorców w sieci. Również w sieci udało nam się
zrealizować cykliczne imprezy takie jak 26. Głogowskie Konfrontacje Literackie, czy spektakl w ramach
projektu Teatr Polska. Jednak największym zainteresowaniem odbiorców w tym roku cieszyła się nasza
sceniczna prezentacja autorskiej pastorałki „Qlturystów dobre słowa”. Prezentacje teatralne
i parateatralne w Miejskim Ośrodku Kultury od lat gromadzą najliczniejszą publiczność. W roku 2019
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wydarzenia tej kategorii obejrzało ok. 33 504 osoby, zaś dzięki możliwościom prezentacji kultury online
w 2020 r. udało się dotrzeć aż do 186 771 odbiorców.

Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

1.

05.01

ZAMIANA - spektakl komediowy.

MOK

Ilość
odbiorców
380

2.

26.01

PARANIENORMALNI- kabaret.

MOK

400

3.

31.01

MOK

1293

4.

02.02

Spektakle dla szkół/Teatr
Współczesny Kraków, 3 spektakle.
ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE spektakl komediowy.

MOK

420

5.

20.02

FERIE 2020 GWIAZDECZKA
-spektakl teatralny dla dzieci.

MOK

95

6.

23.02

NERWICA NATRĘCTW
- spektakl komediowy x 2.

MOK

415

Współorganizator
Impresariat
teatralny
Awangarda
Event&Marketing
Teatr Współczesny
Kraków
Impresariat
Artystyczny STACJA
ART
Stowarzyszenie
Kultura Oświata
Teatr
Impresariat Copa
Cabana

7.

27.02

Spektakle dla szkół.

MOK

415
431

8.

28.02

MOK

1293

9.

01.03

MOK

420

Agencja WIKART

10.

03.03

MOK

431

II LO w Głogowie

11.

06.03

Spektakle dla szkół. Spektakl
„Pinokio” x 2. Spektakl „Opowieści
biblijne”.
DOBRY WIECZÓR KAWALERSKI
- spektakl komediowy.
DR JEKYLL I PAN HYDE - spektakl
i akcja charytatywna II LO
w Głogowie.
KABARET MŁODYCH PANÓW.

FHU COGITO
Sitkowski Grzegorz
Teatr Artenes

MOK

425

12.

07.03

MOK

832

13.

08.03

POMOC DOMOWA - spektakl
komediowy.
TWARZĄ W TWARZ - monodram
Cieszki Żółtko.

Impresariat
Artystyczny
STACJA ART
Impresariat COPA

MOK

200

14.

19.03

ONLINE
fb MOK

5552

LOGOS Centrum
Edukacyjne,
MOK
MOK

15.

20.03

ONLINE
fb MOK

9035

MOK
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Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Żelazko” czyta Tomasz Olczak.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Janusz Chułkowski
„Linoskoczek” czyta Bartłomiej
Adamczak.

16.

23.03

17.

24.03

18.

26.03

19.

31.03

20.

27.03

21.

10.04

22.

14.04

23.

17.04

24.

21.04

25.

24.04

26.

28.04

27.

02.05

28.

03.05
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Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Janusz Chułkowski
„Księżna i Gołąb” czyta Dorota
Drozd.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Janusz Chułkowski
„Opowieści Starego Garnka” czyta
Agnieszka Lewandowska.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Jak Ziemne Ludki Zbójców
Wykurzyły” czyta Marcin Lipowski.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Cudowne uwolnienie mieszczanina
Mikołaja” czyta Maciej Żmidziński.
Międzynarodowy Dzień Teatru
Spektakl teatralny ze strony
Ninateka.pl. „Udręka życia” reż. Jan
Englert.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„O spodniach połatanych w święto
Wniebowstąpienia” czyta Karolina
Saittis.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Opętana księżna w podróży” czyta
Bartłomiej Adamczak.
LITERACKIE WARIACJE
„Dyzio Marzyciel”- J. Tuwim.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Ostatni poganin” czyta Bartłomiej
Adamczak.
LITERACKIE WARIACJE
Opowieść inspirowana tekstem B.
Leśmiana i mongolską pieśnią
tradycyjna.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Śpiewać czy skakać” czyta Piotr
Mosoń.
LITERACKIE WARIACJE
„W moim domu” Janusza Kofty.
KULTURA ONLINE
Wspomnienie majówki z 2019 r.
Teatr Na Walizkach „Błazenologia”.

ONLINE
fb MOK

6572

MOK

ONLINE
fb MOK

4165

MOK

ONLINE
fb MOK

5529

MOK

ONLINE
fb MOK

4635

MOK

ONLINE
fb MOK

2113

MOK

ONLINE
fb MOK

3521

MOK

ONLINE
fb MOK

5131

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

3123

MOK

2980

MOK

ONLINE
fb MOK

5593

MOK

ONLINE
fb MOK

3527

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

3996

MOK

3250

MOK

29.

05.05

30.

08.05

31.

12.05

32.

15.05

33.

16.05

34.

19.05

35.

22.05

36.

25.05

37.

01.06

38.

02.06

39.

05.06

40.

09.06

41.

12.06

42.

16.06

43.

24.06
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Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Kaźń Tinela” czyta Piotr Mosoń
LITERACKIE WARIACJE
„Pchła szachrajka” Jan Brzechwa.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„O połatanych spodniach i dniu
Wniebowstąpienia” czyta Izabela
Owczarek.
LITERACKIE WARIACJE
„Stefek Burczymucha” Maria
Konopnicka.
HOT16Challenge w wykonaniu
Bartłomieja Adamczaka.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Szatan w Kurowie (Diabelski
kamień koło Kwielic” czyta Izabela
Owczarek.
LITERACKIE WARIACJE
„Na straganie” Jan Brzechwa.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Upiorzyca z Barszowa” czyta
Bożena Rudzińska.
LITERACKIE WARIACJE
„Samochwała” Jan Brzechwa.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Jak powstała kaplica św. Mikołaja”
czyta Michał Wnuk.
LITERACKIE WARIACJE „Gra trąbki”
Jarmolstan.

ONLINE
fb MOK

2307

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2993

MOK

3648

MOK

ONLINE
fb MOK

2656

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2514

MOK

2127

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2291

MOK

2788

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2447

MOK

3126

MOK

ONLINE
fb MOK

2113

MOK

Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Wojsław - Złota Pięść”
Czyta Elżbieta Bock – Łuczyńska.
LITERACKIE WARIACJE
„Bajka o koguciku” Marian Mikuta.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok
„Karzeł Księżnej Mechtydy”
Czyta Dorota Drozd.
Legendy i Baśnie z Ziemi
Głogowskiej opr. Antoni Bok

ONLINE
fb MOK

1980

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2993

MOK

3757

MOK

ONLINE
fb MOK

5908

MOK

44.

23.10

45.

24.10

46.

09.11

47.

11.11

48.

14.11

49.

22/23.
11

50.

„O Białej Damie z kotlańskiego
pałacu”. Czyta Bartłomiej Adamczak
26. GŁOGOWSKIE KONFRONTACJE
LITERACKIE. Kondycja polskiej
literatrury i książki – wywiad
z Justyną Sobolewską.
26. GŁOGOWSKIE KONFRONTACJE
LITERACKIE – KULT ,,Traduttore
Tradittore czy tłumacz zdradza"
spotkanie z Krzysztofem Jeleniem
i tłumaczką jego poezji na język
francuski Danutą Sut-Karykowską
- spotkanie autorskie z Łukaszem
Orbitowskim,
- GALA POETYCKA
- OSIECKA PO MĘSKU – recital
Marcina Januszkiewicza
NIEPODLEDŁOŚĆ zwiastun projektu.

ONLINE
fb MOK
988

Głogowskie
Stowarzyszenie
Literackie/MOK

ONLINE
fb MOK

5801

Głogowskie
Stowarzyszenie
Literackie/MOK

7004

MOK

NIEPODLEGŁOŚĆ spektakl w reż. D.
Drozd.
spektakl ,,45" Polskiego Teatru
Tańca – udostępnienie.
„Wierna wataha“ zapowiedź
spektaklu.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

8607

MOK

707

MOK

2387

27.11

„Wierna wataha“ zapowiedź
spektaklu.

ONLINE
fb MOK

828

51.

28.11

„Wierna wataha“ spektakl Teatru
Modrzejewskiej z Legnicy.

ONLINE
fb MOK

68

52.

06.12

ONLINE
fb MOK

1218

53.

19.12

ONLINE
fb MOK

3477

MOK

54.

21.12

MOK

23.12

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

22 717

55.

1775

MOK

56.

25.12

„Mam emocje“ spektakl dla
dzieci/udostepnienie z Teatru
A.Gryphiusa.
Domowe kolędy z
niespodziewanymi gośćmi
– zapowiedź cyklu.
„Qlturystów dobre słowa“ premiera
autorskiej piosenki świątecznej.
Domowe kolędy
z niespodziewanymi gośćmi –
zapowiedź cyklu.
Domowe kolędy
z niespodziewanymi gośćmi cz.I.

Instytut Teatralny
w Warszawie. Teatr
Modrzejewskiej z
Legnicy, MOK
Instytut Teatralny
w Warszawie. Teatr
Modrzejewskiej z
Legnicy, MOK
Instytut Teatralny
w Warszawie. Teatr
Modrzejewskiej z
Legnicy, MOK
MOK

ONLINE
fb MOK

1604

Imprezownia-Woja
Wojtczak-Kolisz
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57.

26.12

Domowe kolędy
z niespodziewanymi gośćmi cz.II.

ONLINE
fb MOK

5283

58.

27.12

Domowe kolędy
z niespodziewanymi gośćmi cz.III.

ONLINE
fb MOK

4487

Spółka Jawna
/MOK
Imprezownia-Woja
Wojtczak-Kolisz
Spółka Jawna
/MOK
Imprezownia-Woja
Wojtczak-Kolisz
Spółka Jawna
/MOK

Konkursy, przeglądy
Ta forma aktywności ośrodka od lat była częścią edukacji kulturalnej mieszkańców Głogowa i jego okolic,
a także integracji lokalnego środowiska poprzez konfrontację ich osiągnięć i dokonań. W 2020 roku
rozpoczęto również z takimi założeniami, lecz już podczas pierwszych zmagań konkursowych pojawiły
się obostrzenia. Natychmiast zweryfikowano przeprowadzanie tego typu imprez, by mogły być one
w sieci pomostem pomiędzy animatorami kultury a naszymi odbiorcami. Stąd w sieci pojawiły się
konkursy fotograficzne, dokumentujące świat wokół nas w pandemii, czy projekty współorganizowane
z zewnętrznymi partnerami wspierające np. personel medyczny „Służby ratunkowe w oczach dziecka
w walce z koronawirusem” oraz szereg łatwych i przyjemnych sposobów na spędzenie czasu razem
w sieci. W 2019 r. w wydarzeniach o charakterze konkursowym i przeglądów twórczości uczestniczyło
ok. 9 113 osób. W 2020 roku w tej kategorii wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, z uwzględnieniem
projektów w sieci, uczestniczyło 60 957 odbiorców.

Lp

Data

1.

18.01

MAŁY ART- prezentacje
artystyczne głogowskich
przedszkolaków PP 9, PP 19.

MOK

Ilość
odbiorców
860

2.

08.02

MOK

360

PP 10

3.

26.02
27.02

5.

04.03

Klub
Batalionowy
Klub
Batalionowy
MOK

40

4.

6.

07.03

MOK

431

Kłodzki Ośrodek
Kultury
Kłodzki Ośrodek
Kultury
Zespół Szkół
Specjalnych i
Integracyjnych
PN Tęczowe Nutki

7.

11.03

MAŁY ART - prezentacje
artystyczne głogowskich
przedszkolaków PP 10.
XXV Dolnośląski Konkurs
Recytatorski PEGAZIK - etap II.
XXV Dolnośląski Konkurs
Recytatorski PEGAZIK - etap II.
Regionalny Konkurs
Recytatorski Uczniów Szkół
Specjalnych i Integracyjnych.
MAŁY ART - prezentacje
artystyczne głogowskich
przedszkolaków PN Tęczowe
Nutki.
GALA TALENTÓW SP 8

MOK

431

SP 8
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Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

25
90

Współorganizator
PP 9, PP 19

8.

25.0325.04

9.

02.0430.04

Konkurs Fotograficzny
INNY WYMIAR
Publ. M. Parzyńska, A. Ruta.
Konkurs Rysunkowy
Służby Ratunkowe w Oczach
Dziecka w Walce z
Koronawirusem.

ONLINE
fb MOK

5458

MOK

ONLINE
fb MOK

1823

Ochotnicza Straż
Pożarna SMARDZÓW,
Miejski Ośrodek
Kultury w Głogowie,
DGL RAZEM
Partnerzy:
Strefa998.Pl, Mini Golf
Fire Sebastian Siniawa,
Nszz Policjantów W
Głogowie, Bhp Robert
Kowalski,
Agroturystyka – Stajnia
Arcturus, Terapeuta
Karolina Telwikas,
Towarzystwo Ziemi
Głogowskiej, Zrobione
z Mąki, KGHM Polska
Miedź S.A., Wojska
Obrony Terytorialnej

10.

14.04

11.

04.05

12.

05.05

13.

06.05

14.

08.05
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Online - XV Przegląd Piosenki
poetyckiej „Wyśpiewać poezję”
– STACHURIADA ONLINE.
INNY WYMIAR. Ogłoszenie
wyników konkursu
fotograficznego.
INNY WYMIAR. Prezentacja prac
laureatów konkursu
fotograficznego INNY WYMIAR.

ONLINE
fb MOK

559

Patronat medialny: TV
MASTER, Radio ELKA,
miedziowe.pl, portal
GPI
MOK

ONLINE
fb MOK

2549

MOK

ONLINE
fb MOK

2797

MOK

Quizz o Teatrze im. A. Gryphiusa
w Głogowie.
Konkurs Rysunkowy
Służby Ratunkowe w Oczach
Dziecka w Walce z
Koronawirusem. Ogłoszenie
wyników.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

671

MOK

3090

Ochotnicza Straż
Pożarna Smardzów,
Miejski Ośrodek
Kultury w Głogowie,
DGL RAZEM
i reszta.

15.

22.0525.05

Konkurs Plastyczny MOJA
MAMA.

ONLINE
fb MOK

5764

MOK

16.

26.05

MOK

27.05

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2667

17.

531

MOK

18.

29.05

Ogłoszenie Wyników Konkursu
Plastycznego MOJA MAMA.
KULTURA ONLINE - POLECAMY
Quizz - jak dobrze znasz nasz
teatr.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
- QUIZZ QLTURALNY. Co wiesz
o MOK?

ONLINE
fb MOK

733

MOK

19.

30.05

MOK

01.06

2074

MOK

21.

01.06

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2161

20.

1279

MOK, Gmina Kotla,
Gmina Miejska Głogów

22.

26.06

ONLINE
fb MOK

2088

MOK, Gmina Kotla,
Gmina Miejska Głogów

23.

27.06

Zapowiedź konkursu „W
każdym z nas jest dziecko”.
Konkurs „W każdym z nas jest
dziecko”.
Zapraszamy na Stachuriadę
26-27.06.2020.
- w domu
- koncerty online.
Stachuriada - dzień 1.
Ogłoszenie wyników XV
Przeglądu Piosenki Poetyckiej
„Wyśpiewać poezję”.
Stachuriada - dzień 2.

1923

24.

16.09

„Służby ratunkowe w oczach
dziecka” - finał konkursu.

ONLINE
fb MOK
MOK

25.

24.09

„Światłem malowane” cyjanotypia, warsztaty
fotograficzne dla dzieci
i młodzieży.

Zespół Szkół
Zawodowych
– LO IV
ul.Perseusza

10

26.

24.09

„Ebru” dla dzieci – warsztaty
tworzenia papieru
marmurkowego.

9

27.

22.10

26. GŁOGOWSKIE
KONFRONTACJE LITERACKIE
Spotkanie autorskie z A.
Kamińską. SLAM PO
GŁOGOWSKU z udziałem
wokalistów Studia Talentów
MOK.

Sala
Plastyczna
Centrum
Kultury MOK
ONLINE
fb MOK

MOK, Gmina Kotla,
Gmina Miejska Głogów
Ochotnicza Straż
Pożarna SMARDZÓW,
Miejski Ośrodek
Kultury w Głogowie,
DGL RAZEM
MOK/Zespół Szkół
Zawodowych – LO IV,
Muzeum Pana
Tadeusza we
Wrocławiu
MOK/ Muzeum Pana
Tadeusza we
Wrocławiu
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70

2 096

Głogowskie
Stowarzyszenie
Literackie/MOK

28.

13.11

29.

30.11

30.

02.12

31.

03.12

32.

04.12

33.

06.12

34.

07.12

35.

08.12

36.

09.12

37.

09.12

38.

10.12

39.

11.12

40.

13.12

41.

14.12

42.

15.12

43.

16.12

44.

17.12

45.

18.12

46.

20.12

47.

21.12

48.

22.12

49.

23.12

Konkurs wokalny z okazji Święta
Niepodległości udostępnienie.
Świąteczny Quiz Filmowy –
zapowiedź.
Świąteczny Quiz Filmowy
zapowiedź.
Świąteczny Quiz Filmowy cz.I.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny/zapowiedź.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.I.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.II.
Świąteczny Quiz Filmowy
cz.II.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.III.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.IV.
Świąteczny Quiz Filmowy cz.III.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.V.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.VI.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.VII.
Świąteczny Quiz Filmowy cz.IV.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.VIII.
Świąteczny Quiz Filmowy cz.V.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.IX.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.X.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.XI.
Świąteczny Quiz Filmowy cz.V.
„Kto nam dobrze życzy“
quiz świąteczny cz.XII.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

943
506

GCK Jerzmanowa
MOK
MOK

524

MOK

1023

MOK

1191

MOK

1643

MOK

750

MOK

1094

MOK

992

MOK

579

MOK

2107

MOK

516

MOK

354

MOK

431

MOK

737

MOK

690

MOK

1959

MOK

435

MOK

719

MOK

775

MOK

1086

MOK

1314

MOK

Festiwale
W 2020 r. nie zrealizowano wielu projektów o charakterze festiwalowym, zwłaszcza tych we współpracy
z zewnętrznymi partnerami. Nowy projekt, który pojawił się wczesną wiosną, to 8. Ogólnopolski Festiwal
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Animacji O!PLA 2020, przerwany został niestety przez obostrzenia COVID-19. Przy zachowaniu reżimu
sanitarnego przeprowadzono na żywo i w sieci 36. Głogowskie Spotkania Jazzowe oraz III Głogowski
Festiwal Gier Planszowych. Głogowskie Konfrontacje Literackie, Stachuriada online i szereg innych
projektów o charakterze festiwalowym zmieniło swą dotychczasową formułę lub w ogóle zostało
odwołanych. Tym samym festiwale 2020 organizowane przez Centrum Kultury MOK przyciągnęły
„stacjonarnie” i w sieci 12 983 odbiorców i jest to wynik porównywalny do wskaźników z 2019 r. przy
dwukrotnie wyższej liczbie imprez o charakterze festiwalowym.

Lp

Data

1.

04.03

2.

08.03

3.

12.09

4.

18.09

5.

19.09

6.

26.09

7.

26-27.09
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Nazwa imprezy/charakter
8. Ogólnopolski festiwal
animacji o!pla 2020. konkurs
główny.
kategoria profesjonalna.
8. Ogólnopolski festiwal
animacji o!pla 2020.
konkurs teraz dzieci mają głos!
dzieci 6-10 lat
36. Głogowskie Spotkania
Jazzowe: Muzyka w ruinach KLEZMORIM TRIO /
P.G.R.-PSAŁTERZ POLSKI.

36. Głogowskie Spotkania
Jazzowe: TUBIS TRIO feat.
BOLEWSKI / PATRYCJUSZ
GRUSZECKI TRIO / KUBA
WIĘCEK TRIO feat. PAULINA
PRZYBYSZ, JAZZOWE KINO
NOCNE: Miles Davis: Birth of
the Cool (odwołane z powodu
złej pogody).
36. Głogowskie Spotkania
Jazzowe: CHEAP TOBACCO /
Spotkanie autorskie z
Andrzejem Matysikiem /
JUWANA JENKINS
JAZZOWE KINO NOCNE: Ella
Fitzgerald. Just One Of Those
Things.
36. Głogowskie Spotkania
Jazzowe: DIXIE TIGERS BAND /
FUNKY ROUTE /
DIZZY BOYZ BRASS BAND
III Głogowski Festiwal Gier
Planszowych

Miejsce

Współorganizator

MOK

Ilość
odbiorców
23

MOK

13

polskaanimacja.pl

Ruiny
Kościoła pw.
Św. Mikołaja,
relacja
ONLINE

1944

MOK

Bulwar
relacja
ONLINE

1630

MOK

Bulwar,
relacja
ONLINE

1890

MOK

MOK,
relacja
ONLINE

3681

MOK

MOK,

3802

MOK
MCWR

polskaanimacja.pl

relacje
ONLINE

Stowarzyszenie
Centrum Działań
Alternatywnych
BASTION GŁOGÓW

Wystawy
Do niewątpliwie wyjątkowych wydarzeń należy zaliczyć działalność wystawienniczą Miejskiego Ośrodka
Kultury. Mieszkańcy Głogowa, zainteresowani odbiorem przekazu artystycznego dokonywanego za
pośrednictwem malarstwa, fotografii, ceramiki, rysunku i rękodzieła, mogli dotąd bez ograniczeń
korzystać z tej formy spotkania ze sztuką, odwiedzając nasz ośrodek. Niestety w 2020 r. znacznie
ograniczył dostępność tego rodzaju obcowania z artystami i sztuką. Do marca tego roku udało się
zrealizować jedynie kilka prezentacji wystawienniczych. Wiosną skorzystano z dostępności przestrzeni
Galerii Glogovia, by zaprezentować szerszej liczbie odbiorców prace współpracujących
z nami artystów. Kolejne kilka wystaw zorganizowano w przestrzeni Centrum Kultury z udostępnieniem
wirtualnego zwiedzania w sieci. Tylko dzięki temu wystawy 2020 zobaczyło 17.433 osób, czyli dwa razy
więcej odbiorców niż w poprzednim roku.
Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

Ilość
odbiorców

Współorganizator

1.

12.1231.01

CZŁOWIEK CHRONI ŚRODOWISKOwystawa poplenerowa.

Muzeum

800

Muzeum

2.

17.01

MOK

60

MOK

3.

17.0123.02

Wernisaż wystawy grafiki i rysunku
Adama Kopca. RYSUNKI: POSTACIE,
STRUKTURY I FAKTURY.
RYSUNKI: POSTACIE, STRUKTURY I
FAKTURY- wystawa grafiki
i rysunku Adama Kopca.

MOK

900

MOK

4.

27.02

Wernisaż wystawy malarstwa
Małgorzaty Boguckiej
ŚWIĘTY SPOKÓJ I NIEPOKÓJ.

MOK

50

MOK

5.

27.0230.03

ŚWIĘTY SPOKÓJ I NIEPOKÓJ
wystawa malarstwa Małgorzaty
Boguckiej.

MOK,
relacja
ONLINE

1000

MOK

6.

02.05

Instalacja wystawy prac malarskich
powstałych podczas pleneru
malarskiego Człowiek Chroni
Środowisko w latach 2016-2019
W Galerii Glogovia.

Galeria
Glogovia,
relacja
ONLINE

2335

MOK,
Galeria Glogovia

7.

02.0524.06

Wystawa prac malarskich
powstałych podczas pleneru
malarskiego Człowiek Chroni
Środowisko w latach 2016-2019
W Galerii Glogovia.

Galeria
Glogovia,
relacja
ONLINE

5000

MOK,
Galeria Glogovia
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8.

12.05

Montaż wystawy ilustracji legend i
baśni ziemi głogowskiej autorstwa
Antoniego Boka.

MOK,
relacja
ONLINE

2030

MOK

9.

19.05

Zapraszamy na wystawę ilustracji
legend i baśni ziemi głogowskiej
autorstwa Antoniego Boka.

MOK,
relacja
ONLINE

1606

MOK

10.

19.0528.06

Wystawa ilustracji do legend i
baśni ziemi głogowskiej autorstwa
Antoniego Boka.

MOK

620

MOK

11.

03.0730.08

XIII Wystawa Prac Sztuki
Nieprofesjonalnej Pracowni 45.

MOK

500

MOK

12.

04.0729.09

„Richie Mozger Madano”
wystawa grafiki.

MOK

100

MOK

13.

10.0904.10

#jazzwglogowie
wystawa fotografii festiwalowych.

MOK

500

MOK

14.

0629.10

„Człowiek Chroni Środowisko“
Plener malarski online i wystawa
poplenerowa.

MOK,
relacja
ONLINE

1932

MOK

Festyny, pikniki, imprezy plenerowe
Imprezy plenerowe w reżimie sanitarnym były w 2020 r. główną przestrzenią bezpośrednich spotkań
kultury i jej odbiorców. Wszystkie z organizowanych przez nas wydarzeń cieszyły się niezwykłą radością
i życzliwością mieszkańców Głogowa. Niestety wiele z corocznych plenerów nie zostało zrealizowanych.
Nie odbyły się m.in. duże imprezy plenerowe, chociażby Dni Głogowa. Oferowana przez Miejski Ośrodek
Kultury „Rodzina na medal” dla rodzin była jednym z głównych działań rozrywkowych na świeżym
powietrzu przy ogromnym zaangażowaniu wielu partnerów. W kameralnych działaniach rozrywkowych
i integracyjnych w plenerze w tym roku wzięło udział niespełna 4 tysiące osób.
Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

Ilość
odbiorców
600

1.

13.07

RODZINA NA MEDAL. I Kwalifikacje
Konkursowe w Radio ELKA.

Sms/tel/Ra
dio Elka

2.

16.07

RODZINA NA MEDAL I Półfinał
Turnieju Familijnego.

Osiedle
Piastów
Śląskich
2/ul. Piasta
Kołodzieja
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87

Współorganizator
MOK,
Radio Elka,
SM NADODRZE,
Stowarzyszenie
OTWARTE DRZWI

3.

20.07

RODZINA NA MEDAL. II Kwalifikacje
Konkursowe w Radio ELKA

Sms/tel/Ra
dio Elka

600

4.

23.07

RODZINA NA MEDAL. II Półfinał
turnieju familijnego.

Boisko przy
SP8

103

5.

10.08

RODZINA NA MEDAL. III Kwalifikacje
Konkursowe w Radio ELKA.

Sms/tel/Ra
dio Elka

600

6.

13.08

RODZINA NA MEDAL. III Półfinał
turnieju familijnego.

Teren
zielony/boi
sko przy ul.
Keplera

RODZINA NA MEDAL. Ogłoszenie
Finalistów Turnieju Familijnego
w Radio ELKA.
RODZINA NA MEDAL. Finał turnieju
familijnego.

Radio Elka

600

Hala
widowisko
wosportowa
ONLINE
fb MOK

105

7.

24.08

8.

01.09

9.

19.11

Głogowski Kasztan Graffiti Jam 2020
- II edycja

89

1081

MOK

Spotkania o charakterze warsztatowym
Wszelkie działania o charakterze warsztatowym to propozycja, której celem jest poszerzenie
kompetencji kulturowych i edukacja artystyczna uczestników zajęć, a także zaspokojenie
zapotrzebowania na organizację kursów i warsztatów tematycznych. Oferta warsztatowa
przygotowywana była z myślą o dzieciach i młodzieży. Po zawieszeniu pracy sekcyjnej oraz działań
warsztatowych w trybie stacjonarnym wszelka działalność edukacyjno – rozrywkowa przeniesiona
została do sieci w postaci propozycji na kreatywne spędzanie czasu w domu z najbliższymi.

Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

1.

10.0213.02

FERIE 2020.WARSZTAY CERAMICZNE
DLA DZIECI.

SALA SM

Ilość
odbiorców
22

2.

13.02

MOK

1

3.

14.02

SALA SM

6

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
NADODRZE

4.

14.02

FERIE 2020. MOVEart - warsztaty
ekspresji twórczej, RUCH I TANIEC.
FERIE 2020. KREATYWNE
WARSZTATY RĘKODZIEŁA - prow.
Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte
Drzwi.
FERIE 2020. WARSZTATY ŚPIEWU
BIAŁEGO. PIEŚNI MIŁOSNE.

MOK

11

MOK
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Współorganizator
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
NADODRZE
MOK

FERIE 2020. MOVEart - warsztaty
ekspresji twórczej, SŁOWO.
FERIE 2020. WYSOKO W POGODNE
NIEBO - warsztaty plastyczne dla
dzieci.
FERIE 2020. BAZGROŁ - warsztaty
plastyczne dla dzieci.
FERIE 2020. OD ZIARENKA DO
PIZZERKI - warsztaty edukacyjnokulinarne dla dzieci.
FERIE 2020. ZIMOWE PTAKI CUDAKI warsztaty plastyczne dla dzieci.

5.

14.02

6.

17.0220.02

7.
8.

17.0220.02
18.02

9.

18.02

10.

19.02

FERIE 2020. ZIMOWE KARAOKE.

11.

1920.02

12.

20.02

FERIE 2020. KREATYWNE
WARSZTATY RĘKODZIEŁA - prow.
Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte
Drzwi.
FERIE 2020. MOVEart - warsztaty
ekspresji twórczej, OBRAZ.

13.

21.02

FERIE 2020. KROPKA NA PLUSIE
- warsztaty plastyczne dla dzieci.

14.

21.02

15.

10.03

16.

16.03

17.

18.03

18.

20.03

19.

23.03

20.

26.03

21.

30.03

22.

31.03

23.

01.04
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MOK

1

MOK

MOK

15

MOK

MOK

24

MOK

MOK

13+18

Pociąg do zdrowia

SALA SM

6

Fortepiano
Ristorante
SALA SM

40

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
NADODRZE
Fortepiano
Ristorante
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
NADODRZE

MOK

2

MOK

SALA SM

11

FERIE 2020. MOVEart - warsztaty
ekspresji twórczej, GŁOS I DŹWIĘK.

MOK

Nie odbył
się

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
NADODRZE
MOK

Warsztaty Motywacyjne Dla Uczniów
Szkół Średnich
MOVEart. „Odwaga”.

MOK

431

Powiat Głogowski

ONLINE
fb MOK

875

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

3187

MOK

3334

MOK

1178

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2507

MOK

1145

MOK

1043

MOK

2492

MOK

Warsztat plastyczny z Owcą
Groszkiem.
Zabawy plastyczne.
MOVEart „Ślij dobro w świat”.

Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
MOVEart. „Dzień pierwszego kroku”.
Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
Wiosenne Warsztaty Rękodzieła
„ĆWIRKOWANIE”, „Wiosenne Ptaki”.

8

24.

02.04

TANIEC W CZASACH KWARANTANNY
cz.I.

ONLINE
fb MOK

2757

MOK

25.

02.04

ONLINE
fb MOK

2273

MOK

26.

02.04

Wiosenne Warsztaty Rękodzieła
„ĆWIRKOWANIE”, „Wyplatanie
wianków/dekoracje wielkanocne”.
Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.

ONLINE
fb MOK

2385

MOK

27.

03.04

Wiosenne Warsztaty Rękodzieła
„ĆWIRKOWANIE”, „BABA CZY
MAZUREK”.

ONLINE
fb MOK

2584

MOK

28.

03.04

HISTORIA TAŃCA cz.1.

ONLINE
fb MOK

4935

MOK

29.

06.04

MOK

06.04

789

MOK

31.

07.04

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2807

30.

2184

MOK

32.

07.04

MOK

08.04

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

3601

33.

Wiosenne Warsztaty Rękodzieła
„ĆWIRKOWANIE”, „Kury i Zające”.
MOVEart „Porusz ciało - wyraź
siebie”.
Wiosenne Warsztaty Rękodzieła
„ĆWIRKOWANIE”,
„Stroiki wielkanocne”.
HISTORIA TAŃCA cz.2
Prow. K. Krawczonek-Suska
Wiosenne Warsztaty Rękodzieła
„ĆWIRKOWANIE”, „ALE JAJA”.

3397

MOK

34.

14.04

MOK

15.04

1782

MOK

36.

16.04

2749

MOK

37.

17.04

2246

MOK

38.

20.04

1275

MOK

39.

21.04

2085

MOK

40.

22.04

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

3187

35.

Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
TANIEC W CZASACH KWARANTANNY
cz.II.
Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
TANIEC W CZASACH KWARANTANNY
cz.III.
MOVEart.

2601

MOK

41.

23.04

2052

MOK

42.

24.04

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

1728

MOK
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Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
TANIEC W CZASACH KWARANTANNY
cz.IV.
Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
HISTORIA TAŃCA cz.3.

43.

28.04

Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.

ONLINE
fb MOK

2441

MOK

44.

29.04

ONLINE
fb MOK

1337

MOK

45.

29.04

ONLINE
fb MOK

2663

MOK

46.

04.05

MOVEart MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
TANCA. Choreoterapia cz.I - taniec i
ruch.
MOVEart MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
TANCA Choreoterapia cz.II - taniec i
ruch.
MOVEart.

1394

MOK

47.

05.05

2765

MOK

48.

07.05

1842

MOK

49.

07.05

1730

MOK

50.

08.05

Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
TANIEC W CZASACH KWARANTANNY
cz.V.
Sztuka i Rękodzieło z Ciotką Joanną
Warsztaty plastyczne.
HISTORIA TAŃCA cz.4.

923

MOK

51.

11.05

FOTOGRAFIA NIE PARZY odc. 1.

1126

MOK

52.

11.05

MOVEart Taniec swobodny.

1842

MOK

53.

12.05

3173

MOK

54.

13.05

2827

MOK

55.

14.05

SPOTKANIA TWÓRCZE Z CIOTKĄ
JOANNĄ.
W RYTM MUZYKI Zapowiedź
projektu.
WARSZTAT SPRZECZNOŚCI.

1847

MOK

56.

15.05

SŁYNNI POLSCY TANCERZE.

2001

MOK

57.

18.05

FOTOGRAFIA NIE PARZY odc. 2.

1094

MOK

58.

18.05

MOVEart Relaksacja.

920

MOK

59.

19.05

1641

MOK

60.

20.05

SPOTKANIA TWÓRCZE Z CIOTKĄ
JOANNĄ.
W RYTM MUZYKI cz.1.

950

MOK

61.

21.05

WARSZTAT SPRZECZNOŚCI.

2678

MOK

62.

22.05

SŁYNNI POLSCY TANCERZE.

1760

MOK

63.

25.05

FOTOGRAFIA NIE PARZY odc. 3.

2407

MOK

64.

25.05

MOVEart Relaksacja.

1537

MOK

65.

26.05

SPOTKANIA TWÓRCZE Z CIOTKĄ
JOANNĄ.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

4349

MOK
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66.

28.05

WARSZTAT SPRZECZNOŚCI.

67.

01.06

DZIEŃ DZIECKA MOVEart Dzieciom.

68.

02.06

69.

04.06

SPOTKANIA TWÓRCZE Z CIOTKĄ
JOANNĄ.
WARSZTAT SPRZECZNOŚCI.

70.

06.06

SŁYNNI POLSCY TANCERZE.

71.

08.06

FOTOGRAFIA NIE PARZY odc. 4.

72.

08.06

MOVEart.

73.

09.06

74.

15.06

SPOTKANIA TWÓRCZE Z CIOTKĄ
JOANNĄ.
MOVEart.

75.

18.06

WARSZTAT SPRZECZNOŚCI.

76.

22.06

MOVEart Zabawa ze słowem.

77.

27.06

MOVEart Twórcza fosa - cz.1.

78.

27.06

Twórcza fosa - cz.1.

79.

29.06

80.

01.07

„Zawodowcy” - warsztaty
interdyscyplinarne dla dzieci.
MOVEart Twórcza fosa - cz.2.

81.

0610.07

82.

08.07

83.

2125.07

LABORATORIUM REJS - warsztaty
filmu dokumentalnego na Statku
Kultury.

84.

2125.07

85.

2830.07

LABORATORIUM REJS - Kino nad
Rzeką - pokazy plenerowe na barce
ANA.
ROLA – BOLA. Warsztaty
akrobatyczne.
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„Baza Na Ławeczkach” gry i zabawy
integracyjne z elementami edukacji
artystycznej.
MOVEart Twórcza fosa - cz.3.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
Fosa

1595

MOK

1938

MOK

1993

MOK

2234

MOK

1444

MOK

1162

MOK

1472

MOK

2132

MOK

1591

MOK

2110

MOK

953

MOK

8

MOK

ONLINE
fb MOK
MOK

3482

MOK

3

MOK

Fosa /MOK

7

MOK

Plac
Festynowy

18

MOK

Fosa /MOK

7

MOK

Marina w
Głogowie Statek
Kultury

10

Marina

50

Stowarzyszenie
inicjatyw
Twórczych KOD
KROWA,
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego, MOK
w Głogowie
Marina

MOK

15

MOK

86.

05.08

MOVEart. Twórcza fosa - cz.4.

Fosa / MOK

7

MOK

87.

12.08

MOVEart. Twórcza Fosa - cz.5.

Fosa / MOK

8

MOK

88.

1719.08

ROZTAŃCZONE DŹWIĘKI. Zajęcia
taneczne dla dzieci.

MOK

MOK

89.

MOK

4

MOK

91.

18.08

W DOMYŚLE ZDARZEŃ...
Warsztaty plastyczne dla dzieci.
LATINO FIT DLA PAŃ gimnastyka
i taniec.
MOVEart. Warsztat Poruszenie.

MOK

90.

1720.08
17.08

Zajęcia nie
odbyły się z
powodu
nieobecnoś
ci
instruktora
3

MOK

8

MOK

92.

2428.08

MOK

3

MOK

93.

MOK
MOK

nie odbyły
się
5

MOK

94.

2426.08
24.08

95.

27.08

FOTOGRAFIA NIE PARZY. Warsztaty
fotograficzne dla młodzieży i
dorosłych.
ZAKRĘCONY HIP-HOP zajęcia
taneczne dla dzieci.
LATINO FIT DLA PAŃ gimnastyka
i taniec.
EBRU - Papier z Wyobraźni
Warsztaty zdobienia papieru.

MOK

15

96.

19.10

MOVEart – warsztaty motywacyjne.

1231

97.

09.11

MOVEart - warsztaty motywacyjne.

634

MOK

98.

16.11

MOVEart – warsztaty motywacyjne.

692

MOK

99.

23.11

MOVEart - warsztaty motywacyjne.

583

MOK

100. 30.11

MOVEart – warsztaty andrzejkowe.

544

MOK

101. 28.12

„Zdolni zdalnie” - zapowiedź ferii.

948

MOK

102. 29.12

Gimnastyka dla smyka - zapowiedź
zajęć feryjnych.
Focus - zapowiedź warsztatów
fotograficznych.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

Muzeum Pana
Tadeusza we
Wrocławiu Ossolineum
MOK

2556

MOK

1024

MOK

103. 30.12

MOK

MOK

DKF Szpula
Z powodu roku pełnego obostrzeń i ograniczeń działalność stacjonarna DKF Szpula, popularyzująca
filmografię w trakcie roku szkolnego, została w 2020r. bardzo mocno ograniczona. Z propozycji
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filmowych w Centrum Kultury skorzystało jedynie 531 osób, co w porównaniu z poprzednim sezonami
filmowymi znacznie zmniejszyło dostępność do naszej oferty miłośnikom kina alternatywnego.

Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

Miejsce

Ilość
odbiorców

1.

16.01

DKF SZPULA - „BÓL I BLASK”, reż.
Pedro Almodovar, Tytuł oryginalny:
Dolor y gloria, Tytuł
międzynarodowy: Pain & Glory, Data
premiery 23 sierpnia 2019/Polska,
Język oryginalny: hiszpański,
Gatunek: komediodramat, Nagrody:
6 nagród i 34 nominacje.

MOK

200

DKF Szpula w MOK
Głogów

2.

30.01

MOK

75

DKF Szpula w MOK
Głogów

3.

13.02

DKF SZPULA - „MIDSOMMAR. W
BIAŁY DZIEŃ” - wersja reżyserska, reż.
Ari Aster, Prod .USA, 2019, gatunek:
dramat, horror, język: angielski,
szwedzki, czas: 170min.
DKF SZPULA -„AMAZING GRACE:
ARETHA FRANKLIN” reż.: Sydney
Pollack / Alan Elliott, gatunek:
Dokumentalny, produkcja: USA
premiera: 20 listopada 2018 (świat)
Film dostał 3 nominacje. Czas: 89
minut.

MOK

101

DKF Szpula w MOK
Głogów

4.

27.02

DKF SZPULA - „KWAS”, reż. Aleksandr
Gorchilin, czas: 98 minut, premiera
polska: 31 stycznia 2020.

MOK

43

DKF Szpula w MOK
Głogów

5.

10.09

MOK

33

MOK

6.

24.09

DKF Szpula - inauguracja sezonu
2020/2021. Wieczór z Oscarami cz. 1
- przegląd krótkometrażowych
filmów fabularnych nominowanych
do Oscara.
DKF Szpula - Wieczór z Oscarami cz. 2
- przegląd krótkometrażowych
filmów animowanych nominowanych
do Oscara.

MOK

36

MOK

7.

08.10

DKF SZPULA ,,Poznajmy się jeszcze
raz".

MOK

43

MOK
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Współorganizator

Inne imprezy i uroczystości
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie od lat jest miejscem spotkań okolicznościowych, konferencji,
uroczystości i jubileuszy innych palcówek, instytucji, stowarzyszeń głogowskich, jak również
powiatowych. Jak co roku, ośrodek włącza się od lat do ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy
w ramach WOŚP. Dzięki zaangażowaniu wszystkich grup artystycznych, działających w naszych sekcjach,
jak również w mieście, głogowianie mogli obejrzeć bogaty program artystyczny, prezentowany od
przedpołudnia do późnych godzin wieczornych. Dodatkową okolicznością podnoszącą liczbę
uczestników kultury było niewątpliwie otwarcie Teatru im. A. Gryphiusa w Głogowie.

Lp

Data

Nazwa imprezy/charakter

1.

06.01

Orszak Trzech Króli.

2.

09.01

3.

12.01

Spotkanie Organizacyjne
Wolontariuszy 28. Finału Wośp
Dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej.
28. FINAŁ WOŚP- CENTRUM KULTURY
DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY
ZABIEGOWEJ
9.00 – 14.00 - I tura kwestowania,
14.00 – 20.00 – II tura kwestowania,
„Dzieci i młodzież dla WOŚP” cz. I:
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI
EASY DANCE – orient,
ZUMBATOMIC,
SZKOŁA TAŃCA – ANIMA DANZA
NASKI Z CZTERNASTKI – SP 14 w
Głogowie,
ASY Z DRUGIEJ KLASY – SP 14 w
Głogowie,
STUDIO TALENTÓW MOK
CRAZY STEP – Szkoła ASLAN,
SAMAR MOK,
AKADEMIA RUCHU
„Seniorzy dla WOŚP” –
CHÓR RADOCHA MOK
„ Dzieci i młodzież dla WOŚP” cz. II:
CHEERLEADERS GŁOGÓW,
BREAK DANCE „FRISTAJLO”
DANCE KIDS
BREAK DANCE „BREAKOUT”
FANTOM – Klub Tańca Towarzyskiego
MOK
STUDIO TALENTÓW MOK
ROLA BOLA
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Miejsce
Pl. 1000lecia, Rynek
Starego
Miasta
MOK

MOK

Ilość
odbiorców
2000

Współorganizator

60

MOK, Agnieszka
Lewandowska

3200

MOK

MOK, Parafie
Głogowskie

CHEERLEADERS SPS CHROBRY
GŁOGÓW
„SPOTKANIE LICYTACYJNE”
– aukcja przedmiotów przekazanych
przez mieszkańców.
THE SLEEPWALKERS – Music Intro
SPACE OF GRACE – CHÓR GOSPEL
ŚWIATEŁKO DO NIEBA
– plac przed głównym wejściem do
MOK.
DODATKOWE ATRAKCJE:
Parada samochodów ulicami Miasta
Głogowa: Stowarzyszenie 4 x 4,
Miłośnicy Garbusów, wozy strażackie,
auta klasyczne i zabytkowe, kłady,
motocykle
Kiermasz/ Stoisko z balonami - Hol
górny CK,
Pokaz i nauka udzielania I pomocy Hol górny MOK – Ochotnicza Straż
Pożarna – Jednostka Ratownictwa
Specjalistycznego,
Wysięgnikowa drabina strażacka –
plac przed CK,- Powiatowa Straż
Pożarna w Głogowie,
FERIE 2020. FILMOWE ZAGADKI
„BIURO DETEKTYWISTYCZNE
LASSEGO I MAI. SEKRET RODZINY
VON BROMS” Reż: P. Klänge, W.
Söderlund, Szwecja 2013, 77 min.
FERIE 2020. FILMOWE ZAGADKI
„OPERACJA CZŁOWIEK W CZERNI”
Reż: Grethe Bøe, Norwegia 2018, 82
min.
FERIE 2020. THE BEST OF O!PLA 2019
-pokazy animacji filmowych.
FERIE 2020. FILMOWE ZAGADKI
„SUPERAGENTKA” Reż. Karla von
Bengtson Dania 2017, 77 min.
Międzynarodowy Dzień Teatru
Publikacja online.
MARTYNA POLECA odc. 1.

4.

17.02

5.

18.02

6.

19.02

7.

21.02

8.

27.03

9.

03.04

10.

07.04

11.

08.04

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA. Życzenia od
Ludzi Kultury.
OPLA na wynos.

12.

09.04

KULTURA ONLINE - POLECAMY
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SALA SM

7

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
NADODRZE

MOK

40

MOK

MOK

38

polskaanimacja.pl

MOK

32

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE

903

MOK

3976

MOK

4664

MOK

762

MOK

1001

MOK

13.

09.04

14.

10.04

15.

12.04

16.

16.04

17.

17.04

18.

18.04

19.

20.04

20.

23.04

21.

23.04

22.

24.04

23.

28.04

24.

29.04

25.

29.04

26.

08.05

27.

„Prezentacja pracy jednego z
laureatów konkursu #teatrwdomu”
Zorganizowanego przez Teatr im.
Andreasa Gryphiusa w Głogowie.
Wielkanocne życzenia online od
dyrektora MOK.
MARTYNA POLECA odc. 2.

fb MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

6075

MOK

1390

MOK

1571

MOK

857

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

1388

MOK

1227

MOK

4382

MOK

ONLINE
fb MOK

1442

MOK

ONLINE
fb MOK

1398

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

1540

MOK

3975

MOK

2477

MOK

2776

MOK

MARTYNA POLECA odc. 4.

ONLINE
fb MOK

1491

MOK

11.05

GŁOGÓW DANCE CHALLENGE.

3313

MOK

28.

12.05

W KONTAKCIE... z Pracowni 45.

1223

MOK

29.

15.05

MARTYNA POLECA odc. 5.

1326

MOK

30.

17.05

3376

MOK

31.

19.05

CZEKAJĄC NA KULTURE Projekt
fotograficzny.
W KONTAKCIE...z Równe Babki.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE

1510

MOK
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Wielkanocne życzenia online ze
studia talentów MOK.
KULTURA ONLINE - POLECAMY
„Zaproszenie do udziału w konkursie
DOMOFON organizowanym przez
Klub Mayday”.
MARTYNA POLECA odc. 3.
KULTURA ONLINE. Wspomnienie z
imprezy Motokrew Głogów z 2019r.
Spontaniczne Centrum Kobiet
„Samoakceptacja”.
KULTURA ONLINE- POLECAMY
„Prezentacja nadesłanych filmów na
konkurs Domofon zorganizowany
przez Klub Mayday”.
KULTURA ONLINE - POLECAMY
„publikacja ze strony Teatru Andreasa
Gryphiusa w Głogowie”.
MARTYNA POLECA odc. 4.
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI
Prezentacja online.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
Wspomnienia z Wieczoru Tańca.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
Publikacja dotycząca M.D.T.

32.

20.05

GŁOGÓW DANCE CHALLENGE.

33.

21.05

GŁOGÓW DANCE CHALLENGE.

34.

22.05

MARTYNA POLECA odc. 6.

35.

23.05

GŁOGÓW DANCE CHALLENGE.
Instrukcje live.

fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

36.

24.05

CZEKAJĄC NA KULTURE. Projekt
fotograficzny.

37.

25.05

38.

26.05

39.

28.05

Spontaniczne Centrum Kobiet
„Matki, to my”.
W KONTAKCIE...z zespołem
RADOCHA.
GŁOGÓW DANCE CHALLENGE.

40.

28.05

41.

29.05

42.

29.05

43.

29.05

44.

29.05

45.

29.05

46.

30.05

47.

31.05

48.

01.06

49.

01.06

50.

01.06

DZIEŃ DZIECKA. Kulturalna Energia
Odnawialna.
DZIEŃ DZIECKA. Dzieci Mają Głos.

51.

03.06

JUBILEUSZ GRAFFITI 20 LAT.

52.

04.06

WRACAMY!
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KULTURA ONLINE - POLECAMY
„Przetwory” z Klubu Mayday.
CZEKAJĄC NA KULTURE. Projekt
fotograficzny.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY.
- Publikacja zdjęć pracowników
CK - MOK w Głogowie.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
- Publikacja z okazji Dnia Działacza
Kultury + życzenia od prezydenta.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
- Ekipa CK - MOK w Głogowie.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
- Publikacja z okazji Dnia Działacza
Kultury.
GŁOGÓW DANCE CHALLENGE
FINAŁ AKCJI.
CZEKAJĄC NA KULTURE. Projekt
fotograficzny.
DZIEŃ DZIECKA „Sadzenie” i
rozdawanie wiatraków.

5313

MOK

547

MOK

1964

MOK

3961

MOK

ONLINE
fb MOK

3150

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

5703

MOK

1606

MOK

1258

MOK

1221

MOK

1877

MOK

9202

MOK

ONLINE
fb MOK

1173

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

4097

MOK

6386

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2222

MOK

3880

MOK

3555

MOK

3795

MOK

5708

MOK

5229

MOK

2437

MOK

53.

05.06

MARTYNA POLECA odc. 7.

ONLINE
fb MOK

781

MOK

54.

05.06

MOK

07.06

5139

MOK

56.

10.06

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2831

55.

CZEKAJĄC NA KULTURE. Projekt
fotograficzny.
CZEKAJĄC NA KULTURE.
Projekt fotograficzny.
Organizacja koncertów w czasie
pandemii COVID – 19.
Rozmowa z portalnaglosnieniowy.

2161

MOK

57.

12.06

MARTYNA POLECA odc. 9.

2135

MOK

58.

13.06

4584

MOK

59.

13.06

3028

MOK

60.

14.06

4112

MOK

61.

17.06

CZEKAJĄC NA KULTURE. Projekt
fotograficzny.
KULTURA ONLINE. Wspomnienie z Teatru A. Gryphiusa w Głogowie.
JUBILEUSZ GŁOGOWSKIEJ REWII
GRAFFITI - 20 LAT.
Idzie lato - WCIĄGAJ SZORTY.

2344

MOK

62.

19.06

2316

MOK

63.

19.06

1657

MOK

64.

23.06

3284

65.

23.06

66.

23.06

67.

24.06

68.

24.06

69.

26.06

Spontaniczne Centrum Kobiet
„Ojcostwo”.
CZEKAJĄC NA KULTURE.
Projekt fotograficzny.
JUBILEUSZ GŁOGOWSKIEJ REWII
GRAFFITI - 20 LAT.
WAKACJE.

70.

26.06

MARTYNA POLECA odc. 11.

71.

27.06

72.

02.07

Zakończenie projektu fotograficznego
CZEKAJĄC NA KULTURE.
WCIĄGAJ SZORTY/3.

73.

09.07

MARTYNA POLECA odc. 12.

74.

16.07

WCIĄGAJ SZORTY/4.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
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CZEKAJĄC NA KULTURE.
Projekt fotograficzny.
MARTYNA POLECA odc. 10.
CZEKAJĄC NA KULTURE. Projekt
fotograficzny.
WCIĄGAJ SZORTY/2.

798
5178
3345
2875
1882
1503
2414
828
1470
1249

75.

23.07

MARTYNA POLECA odc. 13.

76.

30.07

WCIĄGAJ SZORTY/5.

77.

06.08

MARTYNA POLECA odc. 14.

78.

13.08

WCIĄGAJ SZORTY/6.

79.

20.08

MARTYNA POLECA odc. 15.

80.

28.08

WCIĄGAJ SZORTY/7.

81.

1.09

82.

15.09

83.

03.10

84.

14.10

85.

15.10

86.

20.10

87.

21.10

88.

22.10

89.

26.10

90.

28.10

91.

30.10

92.

31.10

93.

01.11

94.

01.11

95.

01.11

81. Rocznica Wybuchu II wojny
światowej.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Inauguracja roku akademickiego.
Gala 75-lecia Hufca ZHP Głogów im.
Dzieci Głogowskich.
„Ze zgliszczy powstała” premiera
filmu dokumentalnego w reż.
P. Gajka.
#wspieramyartystów – zaproszenie
do ogólnopolskiej akcji
PRESTO zapowiedź nowego numeru
miesięcznika branżowego
„Ratownik” reż. K.Adamczak – film
powarsztatowy. Laboratorium Rejs
Martyna poleca – magazyn
miłośników kina.
Martyna poleca – magazyn
miłośników kina
publ. Martyna Parzyńska
Martyna poleca – magazyn
miłośników kina.
Pomiędzy tu a tam – wspomnienie
o Zbyszku Cynkutisie (Bożena
Rudzińska cz.1).
Pomiędzy tu a tam – wspomnienie
o Zbyszku Cynkutisie (Bożena
Rudzińska cz.2)
Pomiędzy tu a tam – wspomnienie
o Emilu Karewiczu i Wojciechu
Pszoniaku (Bartek Adamczak cz.1).
Pomiędzy tu a tam – wspomnienie
o Emilu Karewiczu i Wojciechu
Pszoniaku (Bartek Adamczak cz.2).
Pomiędzy tu a tam – wspomnienie
o Zbigniewie Wodeckim
(Dorota i Waldemar Drozd cz.1).
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ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
Park
Sapera
MOK

1714

150

Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
Miejski Ośrodek
Kultury
MOK/ Gmina
Miejska Głogów
GUTW/MOK

MOK

100

ZHP Głogów, MOK

ONLINE
fb MOK

27 747

Towarzystwo Ziemi
Głogowskiej/MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

7 767

MOK

1 191

MOK

942
753

SIT
Kod_Krowa/MOK
MOK

1086

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

779

MOK

554

MOK

ONLINE
fb MOK

534

MOK

ONLINE
fb MOK

207

MOK

ONLINE
fb MOK

350

MOK

ONLINE
fb MOK

610

MOK

1085
1718
560
1273
645
30

96.

02.11

97.

02.11

98.

05.11

99.

12.11

100. 17.11
101. 18.11
102. 19.11

103. 19.11
104. 20.11
105. 24.11
106. 25.11
107. 27.11

108. 04.12
109. 05.12
110. 06.12
111. 09.12
112. 11.12
113. 12.12

114. 14.12
115. 15.12
116. 16.12

117. 16.12
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Pomiędzy tu a tam wspomnienie
o Zbigniewie Wodeckim (Dorota
i Waldemar Drozd cz.2).
Pomiędzy tu a tam wspomnienie
o Zbigniewie Wodeckim (Dorota
i Waldemar Drozd cz.3).
Martyna poleca - magazyn
miłośników kina.
Martyna poleca - magazyn
miłośników kina.
Sztab WOŚP 29. Finału przy MOK
Głogów – informacja o rejestracji.
Zwiastun filmu „Rodzi się nowy
teatr”.
Martyna poleca - magazyn
miłośników kina Azjatycki Festiwal
Filmowy PIĘĆ SMAKÓW.
Zwiastun filmu „Rodzi się nowy
teatr”.
„Rodzi się nowy teatr” premiera filmu
Z. Lipowskiego.
„Ludzie i wilki” Recenzja/
udostępnienie.
15 Lat Space of Grace – życzenia.
Martyna poleca - magazyn
miłośników kina. Festiwal filmowy
WATCH DOCS .
Fabryka Mikołaja zwiastun akcji.
Fabryka Mikołaja. Fotorelacja
z przygotowań akcji.
Zespół The Mayday Bells/
udostępnienie z MCK Mayday.
„Co się tu dzieje“ zapowiedź nagrania
autorskiej piosenki świątecznej.
"Koncert świąteczny" Jacek Wójcicki
i Beata Rybotycka zapowiedź.
Dzieje się… fotorelacja z przygotowań
do nagrania autorskiej piosenki
światecznej.
„Kolędy dla…“ zapowiedź filmu
premierowego.
„Kolędy dla…“ premiera filmu
Z.Lipowskiego.
Dzieje się…relacja filmowa z
przygotowań do nagrania autorskiej
piosenki świątecznej.
"DOBRANOCKA z Klub Mayday”
udostępnienie.

ONLINE
fb MOK

350

MOK

ONLINE
fb MOK

490

MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

904

MOK

900

MOK

1211

MOK

3776

MOK

661

MOK

1972

MOK

10 066

MOK

516

MOK

2559

MOK

464

WATCH DOCS/MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

1198

MOK

3789

MOK

620

MOK/
MCK Mayday
MOK

3789

MOK/
Teatr im.Gryphiusa
MOK

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

2213

MOK

5402

MOK

3455

MOK

ONLINE
fb MOK

111

MOK/
MCK Mayday

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

4478
1688

118. 17.12
119. 18.12
120. 19.12
121. 22.12

Fabryka Dobra Centrum Kultury MOK
– fotorelacja.
Zapowiedź premiery piosenki
świątecznej – fotorelacja.
"Koncert świąteczny" Jacek Wójcicki i
Beata Rybotycka zapowiedź.
Jubileusz XX lecia Rewii Graffiti –
premiera piosenki.

122. 24.12

Życzenia świąteczne Dyrektora MOK.

123. 28.12

Domowe kolędy z niespodziewanymi
gośćmi – fotorelacja P.Gajek.

ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK
ONLINE
fb MOK

948

MOK

3 887

MOK

1775
8533

MOK/
Teatr im.Gryphiusa
MOK

1126

MOK

3714

MOK

Sekcje i grupy zainteresowań działające w Miejskim Ośrodku Kultury i MCK MAYDAY
NAZWA ZAJĘĆ

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

Latino Fit dla seniorów

50

Pracownia 45

16

Studio Talentów

21

Studio Talentów

11

Studio Talencik

13

Atelier Studia Talentów

18

Robotyka dla najmłodszych

7

Robotyka dla dzieci 8-14lat

10

Yoopie

27

Rola-Bola

12

Warsztaty Edukacyjno-Twórcze

22

Spotkania ze sztuką

13

Równe Babki

17

Dance Kids

3

Latino Solo

10

Space Of Grace

28

Taniec Towarzyski-kontynuacja/Treningi Taneczne

10

Treningi Taneczne - grupa turniejowa dzieci

4

Głogowska Rewia Graffiti

127

MOVEart

17

Metamuzyczni

6
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Zespół RADOCHA

20

AEROBIK

15

ETIUDA studio małych form teatralnych

5

BRYDŻ SPORTOWY

60
Ogółem

542

Zajęcia prowadzone stacjonarnie od września do października 2020
NAZWA ZAJĘĆ
Pracownia 45
Studio Talentów
Studio Talentów Junior
Atelier Studia Talentów
SAMAR - taniec współczesny dla dzieci 2x/mc
SAMAR - taniec współczesny dla młodzieży 2x/mc
Rola-Bola
Warsztaty Edukacyjno-Twórcze
Spotkania ze sztuką
Równe Babki
Disco Dance
NAWAR taniec orientalny z baletem dla dziewczynek
4-5 lat
ANDRZEJKOWY KURS TAŃCA S.O.S. (od 19.10)
(nie odbył się)
Latino Solo
Space Of Grace
Taniec Towarzyski
Głogowska Rewia Graffiti
AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU - muzyka, plastyka,
taniec dla dzieci w wieku przedszkolnym*
TANIEC INTUICYJNY W RYTMIE CIAŁA (1x/mc - 2środa)
MOVEart
Metamuzyczni
FOTOGRAFIA NIE PARZY 14+
ROZEGRANI sekcja gier planszowych 12+
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ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
Udało się przeprowadzić i uruchomić jedynie
częściowo nabory do grup artystycznych
i pojedyncze zajęcia. Większość sekcji i grup
warsztatowych w ogóle nie wystartowała.
Gotowość do uczestnictwa w zajęciach w reżimie
sanitarnym zadeklarowało ogółem 337 osób.
W pierwszej połowie października 2020 zostały
one przerwane decyzją rządu RP dla instytucji
kultury w związku z zawieszeniem działalności
ośrodków
kultury
w
związku
z
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
Zarządzeniem Dyrektora MOK

(nie odbyły się)
3 -miesięczne Warsztaty Operatorsko-Filmowe
14-20lat
Zespół RADOCHA
ETIUDA studio małych form teatralnych
SMAKI KULTURY - spotkania kulturalno-kulinarne dla
młodzieży i dorosłych
(nie odbyły się)
BRYDŻ SPORTOWY
Zajęcia ruchowe z elementami Yogi.

Teatr im. Andreasa Gryphiusa
Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie wraz z należącą do teatru kamienicą
oraz zagospodarowaniem terenu była projektem innowacyjnym, zarówno w województwie
dolnośląskim jak i w Polsce. Realizacja inwestycji była symbolicznym zakończeniem odbudowy Głogowa
ze zniszczeń wojennych, która nadała miastu także rys historyczny i umiejscowiła miasto wśród
miejscowości o silnych walorach kulturowych. Jest to także próba ożywienia Starego Miasta, który
oprócz Bulwaru Nadodrzańskiego, będzie stanowił atrakcję miasta.
Otwarcie teatru cieszyło się ogromny zainteresowaniem mieszkańców. Podczas dnia otwartego, teatr
odwiedziło 5 tysięcy osób w ciągu 5 godzin. Zorganizowano już około 50 różnych wydarzeń (m.in.
,,Koncert Noworoczny”, ,,Walentynki w Teatrze”, ,,Koncert Piękny instalator”, ,,Koncert Siła Kobiet”,
,,Muzyczny Teatr Agnieszki Osieckiej”, ,,Aktorzy czytają dzieciom”, ,,Spektakl Calineczka”, ,, Spektakl
Boeing Boeing”, ,, Stand Up w Teatarze”, ,,Spektakl Pinokio”, ,,Czytanie dramatu Redyk”, ,,Spektakl
Renifer Niko Ratuje Święta”, ,,Spektakl Niedźwiedź Oświadczyny”, ,,Spektakl Grubaska”, ,,Spektakl Poluk
1”, ,,Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata”) i w tym czasie teatr odwiedziło ponad 28 tysięcy widzów.
Na deskach głogowskiego teatru wystąpili już Jan Peszek, Artur Barciś, Cezary Żak, Wiktor Zborowski,
Marek Dyjak, Konrad Imiela, Marian Opania. Odbudowę teatru współfinansowano ze środków unijnych
będących w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 14 mln zł,
drugie tyle pochodziło z budżetu Głogowa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie
Świadomość, że czytanie książek jest istotne dla rozwoju intelektualnego człowieka jest niezwykle
istotna. Gmina pełni aktywną rolę w wspieraniu czytelnictwa wśród głogowian poprzez funkcjonowanie
miejskich bibliotek.
Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 r. prowadziła działalność w czterech placówkach, bibliotece głównej
przy ul. Jedności Robotniczej 15, filii nr 1 przy ul. Budowlanych, filii nr 2 przy ul. Perseusza 13 oraz filii
nr 3 przy pl. Mieszka I 11, a dotacja gminy wyniosła 2 010 000,00 zł.
Część statystyczna – księgozbiór.
1. Wpływy - zbiorów bibliotecznych w 2020 r.
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wydawnictwa zwarte książki tradycyjne szt.

Czasopisma

audiobooki szt.

Ebooki- wartość poniesionych
wydatków na zdalny zakup do
zbiorów elektronicznych

6076

50 tyt/85 egz.

179

20.000,00 zł

Razem
2020

2. Udostępnianie księgozbioru na zewnątrz i na miejscu w 2020 roku.
Ogółem

Razem
2020

Na zewnątrz

Na miejscu

Na
zewnątrz

Na
miejscu

Książki

czasopisma

Audiobooki

Książki

czasopism
a

Audiobooki

127753

6925

124817

2311

625

397

6518

10

3. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych zakupionych w ramach konsorcjum dolnośląskich bibliotek
publicznych.
Liczba użytkowników 2020

Liczba wypożyczeń 2020

Liczna otwarć 2020

299

14762

6586

Legimi

Liczba otwarć
2020

Liczba otwartych
stron 2020

Liczna sesji
2020

Czas czytania
2020

Liczba aktywnych kont
zdalnych

1125

12520

747

8 dni 10:24 min

37

Ibuk Libra

Część statystyczna – czytelnicy.
1. Czytelnicy zarejestrowani wg wieku.

Razem
2020

Ogółem

Do 5
lat

6-12
lat

13-15
lat

16-19
lat

20-24
lat

25-44
lat

45-60
lat

Powyżej
60 lat

Brak danych

7598

23

498

329

377

402

2293

1733

1902

41

Inni
zatrudnieni

pozostali

2. Czytelnicy zarejestrowani wg zajęcia.
Ogółe
m
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uczniowie

studenci

pracownicy
umysłowi

robotnicy

rolnicy

Razem
2020

7598

1470

411

2193

798

16

368

2342

Inne dane statystyczne 2020
Udzielone informacje

Ilość imprez
czytelniczych

Uczestnicy imprez

Usługi internetowe

Odwiedziny

183

138

2343

1248

35966

Aktywność MBP nie ograniczała się jedynie do udostępniania księgozbiorów i ich uzupełniania, lecz także
prowadzono działalność związaną z szeroko pojętym upowszechnianiem czytelnictwa. Przeprowadzono
m.in. 5 szkoleń bibliotecznych, w których uczestniczyło 77 osób. Organizowano imprezy literackie
w postaci spotkań autorskich i podróżniczych:


dla dorosłych łącznie: 7 spotkań, 347 uczestników,

Przeprowadzano także konkursy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym dla dzieci i młodzieży
o następującej tematyce:


,,Mój przyjaciel kot" powiatowy konkurs literacko-plastyczny, na który nadesłano 178 prac
plastycznych, połaczony ze zbiórką żywności dla podopiecznych schroniska dla zwierząt „Amicus”

Organizowano także inne imprezy literackie w postaci:


,,Dzień Babci i Dziadka - impreza integrująca pokolenia dziadków i wnuków'' – 79 uczestników,



,,Akcja Zima” – 24 spotkania, 125 uczestników,



,,Akcja Lato” – spotkań, 97 uczestników,



,,Narodowe Czytanie Balladyny”, koncert ,,Projekt Kofta” – 120 uczestników,



kontynuowano akcję paszportową dla dzieci w ramach której do biblioteki zapisało się 15 dzieci.

Łącznie w 2020 r. odbyło się 41 wydarzeń literackich, w których uczestniczyło 436 osób.
Dla najmłodszych przygotowano prezentacje teatralne takie jak:
 ,,Królewna o złotym sercu” – 117 uczestników,
 ,,Teatrzyk Kamishibai” – 24 uczestników.
W sumie w 2020 r. odbyły się 2 prezentacje teatralne, w których uczestniczyło 141 osób.
Szczególny nacisk położono na imprezy edukacyjne, które cieszyły się sporym zainteresowaniem:


lekcje biblioteczne – łącznie ilość zajęć 70, uczestników 1651,



zajęcia z kaligrafii - 8 spotkań, 124 uczestników,



kursy komputerowe dla seniorów – 15 spotkań, 98 uczestników



spotkania w klubach czytelniczych - 4 spotkania, 26 uczestników
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wieczór gier planszowych – 4 spotkania, 62 uczestników



lekcje biblioteczne – 9 spotkań, 203 uczestników,



klub kodowania – 4 spotkania, 24 uczestników,



korzystanie z podłogi interaktywnej i x-boxa – 69 uczestników,



Akademia Umysłu dla seniora – 26 spotkań, 87 uczestników



zwiedzanie biblioteki, wycieczki w celu poznania biblioteki - 5 spotkań, 69 uczestników,



spotkania tematyczne z Ninateką – 4 spotkania, 119 uczestników



współorganizacja Festiwalu WtomiGraj – 1 wydarzenie, uczestników 250

Łącznie w 2020 r. odbyło się 80 imprez edukacyjnych , w których uczestniczyło 1131 osób.
Przeprowadzono również warsztaty biblioteczne z zakresu:


biblioteka miejscem przyjaznym dla seniorów - 2 spotkania, 33 uczestników.

Łącznie w 2020 r. odbyły się 2 warsztaty, w których uczestniczyły 33 osoby.
W związku z epidemią COVID-19 w roku 2020 biblioteki w dniach od 12 marca do 5 maja oraz od 7 – 29
listopada były nieczynne dla czytelników. Organizację wydarzeń literackich przeniesiono do sieci.
Wirtualny „Tydzień Bibliotek” pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” to kurs szybkiego czytania on - line,
cykl filmików instruktażowych dotyczących biblioteki, zasad korzystania z jej zbiorów, specyfiki pracy
w bibliotece oraz polecanych książkach przez bibliotekarzy. Uruchomiono wówczas cykl: ,,Książki
z bakaliami”, w którym rożne osoby sympatycy, czytelnicy, głogowianie odpowiadając na 7 pytań poleca
swoje literackie wybory. W październiku biblioteka była współorganizatorem 26 Głogowskich
Konfrontacji Literackich w ramach, których on – line zorganizowano następujące wydarzenia:


spotkanie z Anną Kamińską,



spotkanie z Jocobe Mansztajnem,



spotkanie z Justyną Sobolewską,



spotkanie z Łukaszem Orbitowskim,



spotkanie z Wojciechem Kassem,



spotkanie z tłumaczką Danutą Sut – Karykowską i Krzysztofem Jeleniem,



koncert Marcina Januszkiewicza „Osiecka po męsku”.

Biblioteka posiada również ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci programu
udźwiękawiającego zainstalowanego na osobnym stanowisku wraz ze skanerem w formacie A3 oraz
urządzenie lektorskie Multilektor SARA New z napędem CD - wyposażone w skaner. Urządzenie
dokonuje odczytu skanu, przetwarza, a potem go odczytuje. Posiada wiele funkcji, które pozwalają
dostosować sposób odtwarzania do potrzeb i preferencji użytkownika. Wbudowany napęd CD umożliwia
odczyt ulubionych książek z płyt, także książek cyfrowych w formacie DAISY.
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Do dyspozycji jest także klawiatura powiększona typu MAGic Large Print Keyboard. Jest to klawiatura
stworzona z myślą o osobach słabowidzących korzystających z programu powiększającego MAGic.
Dwadzieścia dwa przyciski szybkiego dostępu służą do wygodnej obsługi tego programu. Klawiatura
współpracuje także z programem udźwiękawiającym JAWS. Można korzystać również z powiększalnika
stacjonarnego - ClearView C One 22", którego zadaniem jest poprawa jakości treści odczytywanych przez
osoby słabowidzące i maksymalne zwiększenie komfortu ich pracy. Dostępny jest również czytak, jako
odtwarzacz mp3 z głośnikiem.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie to samorządowa instytucja kultury. Do celów i zadań
Muzeum zalicza się gromadzenie zbiorów i zabytków z zakresu archeologii, numizmatyki, historii
i sztuki z terenu Dolnego Śląska i historycznego obszaru Księstwa Głogowskiego, katalogowanie
i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów, przechowywanie gromadzonych zabytków
w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich
w sposób dostępny do celów naukowych, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, urządzanie wystaw
stałych i czasowych, organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac
wykopaliskowych, popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę czy też
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych.
W 2020 roku dotacja gminy wyniosła 3.400.000,00 zł.
Muzeum w ubiegłym roku podjęło szereg działań z zakresu szeroko pojętej edukacji. Oprócz akcji Ferie
w Muzeum (16 lekcji dla 193 osób) oraz Wakacje w Muzeum (11 lekcji dla 113 osób), Muzeum
prowadziło zajęcia edukacyjne, gdzie przeprowadzono łącznie 69 działań dla 1106 osób:


52 lekcji dla 685 osób (w tym: Akcja Ferie – 16 lekcji dla 193 osób, Akcja Wakacje – 11 lekcji
dla 113 osób, w sieci – 2 lekcje dla 34 osób),
 13 wykładów dla 271 osób (w tym: Dolnośląski Festiwal Nauki – 4 wykłady dla 86 osób,
Europejskie Dni Dziedzictwa – 5 wykładów dla 18 osób.
 2 warsztaty dla 118 osób,
 2 konkursy dla 32 osób.
Jednocześnie na lekcjach muzealnych przeprowadzono 33 rodzaje tematów, w tym:
 „Maska karnawałowa”,
 „Wycinaka ludowa”,
 „Głogowianie 1945”,
 „Zabytki głogowskie”,
 „Muzeum od środka”,
 „Głogów - miasto nad Odrą”,
 „Wzory miłości ludowej”,
 „Ocalona czy utracona? Czy była miłość na wojnie?”,
 „Kobiety średniowiecznego Głogowa”,
 „Jak odnaleźć własne korzenie”,
 „ Z wizytą u Indian Ameryki Północnej”,
 „Wędrówki po średniowiecznym mieście”,
 „Średniowieczny warsztat tkacki”,
 „O dzieciach Głogowa”,
 „Obrona Głogowa w 1109”,
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 „Obrazy światłem malowane. Cyjanotypia”,
 „Skarby ziemi głogowskiej i tajniki pracy archeologa”,
 „Pieniądze ze złota i srebra: dukaty, talary, grosze”,
 „Bystre oko i zapiski konserwatora – warsztaty o dokumentacji konserwatora”,
 „Dziedzictwo dawnego Głogowa. Wyniki badań archeologicznych z lat 2015-20”,
 „Wielka tajemnica w zamku. Zostań muzealnym detektywem” ,
 „Cyjanotypia – dawna technika fotograficzna”,
 „Dawno, dawno temu: sztuka jaskiniowa”,
 „Transport na ziemi, wodzie i w powietrzu” ,
 „Tradycyjne instrumenty muzyczne” ,
 „Wybrane zagadnienia z muzealnictwa”,
 „Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie sztuki”,
 „Drogi Śląska ku Europie”,
 „Tajemnice ukryte pod drogami”,
 „Obrządek pogrzebowy kultury łużyckiej”,
 „Po drogach pamięci”,
 „Cmentarz – stacja końcowa czy początek drogi ?”,
 „Co to jest pieniądz”.
Oprócz lekcji muzealnych, przeprowadzano także wystawy. W 2020 r. odbyło się 8 wystaw:
 „Aby wszyscy byli jedno. Bractwo Oblatów św. Brygidy. Dom Głogów” (scenariusz, organizacja
i koordynacja wystawy, aranżacja plastyczna),
 „Dziedzictwo dawnego Głogowa. Wyniki badań archeologicznych z lat 2015-20” (organizacja
i koordynacja wystawy, aranżacja plastyczna),
 „Komiks w PRL. PRL w komiksie” (organizacja i koordynacja wystawy),
 „1920. Wojna światów” (organizacja i koordynacja wystawy),
 „Wystawa o Drodze. Grafika, malarstwo i rzeźba ze zbiorów MAH” (scenariusz, organizacja
i koordynacja wystawy, aranżacja plastyczna),
 „Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie sztuki” (scenariusz, organizacja i koordynacja
wystawy, aranżacja plastyczna),
 „Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie i miejsca” (aranżacja plastyczna),
 „Odnaleźć tamten czas. Jan Paweł II w wspomnieniach głogowian” (aranżacja plastyczna).
Przeprowadzano także 2 koncerty dla 29 osób:
 2x Muzyka dawna – projekcja filmów „Muzyka w raju”.
Koncerty w sieci (facebook MAH)
 „Telemann, Polska i inne strony świata” (146 wyświetleń),
 „Antonio Vivaldi i inni Włosi” (235 wyświetleń),
 „Vivaldi i wiolonczele” (100 wyświetleń),
 „Niezwyczajne - nadzwyczajne instrumenty” (113 wyświetleń),
 „Jeden muzyk – cztery instrumenty” (104 wyświetlenia),
 „Viola da gamba – instrument który potrafi prawie wszystko” (84 wyświetlenia),
 „Bach domowy” (94 wyświetlenia).
W 2020 roku przeprowadzono 2 konkursy, gdzie brały udział 32 osoby:
 konkurs fotograficzny ,,Kolegiata w obiektywie ucznia” (4 osoby),
 konkurs kaligraficzny „IX głogowski konkurs kaligrafii” (28 osób).
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Filmy w sieci (25 filmów):
 „Droga św. Jakuba”,
 „Dziedzictwo kulturowe Kurowa Wielkiego”,
 „Co to jest pieniądz”,
 „Bystre oko konserwatora. Spotkanie w pracowni”,
 „Ślady postępu technologicznego w pradziejach”,
 „Skarby ziemi głogowskiej i tajniki pracy archeologa”,
 „Relikty fortyfikacji miejskich odkryte podczas dotychczasowych badań archeologicznych
w Głogowie”,
 „Święci w Głogowie. Święta Katarzyna Aleksandryjska”,
 „Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie sztuki”,
 „ Pamięć głogowskich kamieni”,
 „Ziemia głogowska pełna archeologicznych tajemnic”,
 „Obrona Głogowa w 1109”,
 „Głogowianie 1945”,
 „Skarb z Głogowa”,
 „ Nasze najnowsze. Najciekawsze obiekty pozyskane przez Muzeum w 2018-2019”,
 „ Pomnik Dzieci Głogowskich”,
 „Dziedzictwo dawnego Głogowa”,
 „Wystawa o Drodze”,
 „Jak zrobić ozdobę choinkową zwaną kieliszkiem”,
 „Jak zrobić bożonarodzeniowy świat z opłatka”,
 „Jak zrobić bożonarodzeniowego pająka”,
 „Jak zrobić jeżyka na choinkę”,
 „Kolęda z zabytkowego polifonu”,
 „Tradycyjne formy piernikarskie na Dolnym Śląsku”,
 „Tworzenie kraszanek we współpracy z MOK”.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne realizowało także liczne projekty, warsztaty oraz wydawało
wydawnictwa.
Projekty graficzne:
 plakat wakacyjny,
 plakat feryjny,
 plakat Noc Muzeów on-line,
 folder edukacyjny na II semestr roku szkolnego 2019/2020,
 wydruki, folder, plakat, zaproszenie do wystawy „Dziedzictwo dawnego Głogowa. Wyniki badań
archeologicznych z lat 2015-20”,
 plakat, folder do wystawy „Wystawa o Drodze. Grafika, malarstwo i rzeźba ze zbiorów MAH”,
 wydruki, plakat, zaproszenie, katalog do wystawy „Jacek i Rafał Malczewscy. Rodzinne historie
sztuki”,
 plakat, zaproszenie do wystawy „Aby wszyscy byli jedno. Bractwo Oblatów św. Brygidy. Dom
Głogów” (organizacja i koordynacja wystawy, aranżacja plastyczna),
 kalendarz muzealny 2021.
Pozostałe projekty:
 Noc Muzeów 2020 w sieci (frekwencja 972 osób, stan z dnia 9.11.2020 r. z metryki odwiedzin
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strony),
 Europejskie Dni Dziedzictwa (frekwencja 18 osób, 5 wykładów),
 Dolnośląski Festiwal Nauki w sieci (frekwencja 391 osób, w tym 305 osób stan z dnia
14.10.2020 r. z metryki odwiedzin strony oraz 4 wykłady dla 86 osób).
Warsztaty



„Jak odnaleźć własne korzenie” (18 osób),
„Tradycyjne formy piernikarskie na Dolnym Śląsku” (wniosek Patriotyzm Jutra – warsztaty
snycerskie, warsztaty w sieci, (100 osób).
 „Tradycyjne formy piernikarskie na Dolnym Śląsku” (3900 biernych odbiorców).
Wydawnictwa:
 kalendarz muzealny 2021 „Głogów. Ludzie i miejsca w PRL-u” (250 szt.),
 katalog do wystawy „Jacek i Rafał Malczewscy . Rodzinne historie sztuki” (150 szt.),
 kurier muzealny „ 900-lecie powołania Kapituły Kolegiackiej w Gogowie” (2000 szt.),
 zakładka muzealna (1000 szt.).
Powyższe działania Muzeum przyniosły następującą frekwencję, co przedstawia następująca tabela:
Ogółem

Wieża ratuszowa

2020
FREKWENCJA MUZEALNA / FREKWENCJA WYSTAWY

(Frekwencja Muzeum)

(Frekwencja Wieża
Ratuszowa)

3543

2142

Frekwencja muzealna
(Muzeum + Wieża Ratuszowa)
3543 + 2142 = 5685

Styczeń

378 / 265

Luty

608 / 348

Marzec

112 / 54

Kwiecień

0/0

Maj

60 / 60

Czerwiec

133 / 133

Lipiec

537 / 536

Sierpień

532 / 482

Wrzesień

343 / 343

Październik

786 / 666

Listopad

54 / 54

Grudzień

0/0

Frekwencja muzealna rok 2020 - 3543 osób
(w tym: frekwencja na wystawach 2941 - osób)

Wystawy MAH w Głogowie eksponowane w innych miejscach:


„Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Jakubowie”



Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP i Matki Kościoła św. Jakuba Apostoła – Brzesko
(11.09.2020 r. – 05.10.2020 r.) – 2.000 osób.
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Sport, turystyka i rekreacja
Miasto może się poszczycić silnymi klubami sportowymi, które w swoich zmaganiach z powodzeniem
konkurują na arenach krajowych i międzynarodowych. Gmina poprzez dotacje celowe finansuje lub
dofinansowuje kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej. Na szczególne uznanie zasługują kluby,
które uzyskują znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej.
Osiągnięcia sportowe premiowane są przez Gminę w postaci stypendiów. W 2020 roku przyznano
stypendia sportowe dla członków z następujących klubów:
1. Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A”:


2 stypendia po 500,00 zł miesięcznie.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – „Kick-Boxing”:




4 stypendiów po 500,00 zł miesięcznie,
1 stypendium po 400,00 zł miesięcznie,
3 stypendium po 700,00 zł miesięcznie.

3. Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – „Kolarstwo Szosowe”:



4 stypendia po 400,00 zł miesięcznie,
3 stypendium po 300,00 zł miesięcznie.

4. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja Lekkoatletyka:


1 stypendium po 300,00 zł miesięcznie.

5. Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów” – „Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy dla Dzieci i Młodzieży:


2 stypendia po 700,00 zł miesięcznie.

6. Automobilklub Głogów – „Motocross”:


11 stypendiów po 500,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie finansowane są inne działania z zakresu sportu. Poniżej przedstawione są najważniejsze
organizacje sportowe mające wpływ na rozwijanie się sportu w mieście:
Chrobry Głogów S.A – dotacja w wysokości 4 000 000,00 zł. Pierwszy zespół Chrobrego Głogów bierze
udział w rozgrywkach I ligi piłki nożnej – drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. W sezonie 2019/2020
Chrobry Głogów zajął 7 miejsce, natomiast w sezonie 2020/2021 zajmuje 10 miejsce. Oprócz pierwszego
zespołu, Chrobry Głogów prowadzi zespół U-21 oraz sekcję kobiet. Szczególną troską objęte są dzieci
i młodzież. Akademia Piłki Nożnej skupia przy sobie dzieci i młodzież do wieku trampkarza,
przygotowując poszczególne grupy do najpierw juniorskiej, a następnie dorosłej piłki. Akademia dużą
wagę przywiązuje do aspektów wychowawczych i szkolnych trenujących w APN chłopców. Dąży do tego
i wymaga, by sukcesy sportowe szły w parze z odpowiednią postawą w szkole i osiąganymi tam wynikami
w nauce.
Klub Sportowy SPR „Chrobry S.A” – dotacja w wysokości 2 600 000,00 zł. Pierwszy zespół KS SPR Chrobry
Głogów bierze udział w rozgrywkach PGNiG Superligi mężczyzn – pierwszy poziom rozgrywkowy
(najwyższy) w Polsce. W sezonie 2019/2020 zespół zajął 8 lokatę, natomiast w sezonie 2020/2021
zajmuje 10 miejsce. Klub prowadzi z powodzeniem zespoły młodzieżowe. Zawodnicy klubu zdobyli złoty
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medal i tytuł Mistrzów Polski w piłce ręcznej na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach
halowych, reprezentując KS SPR Chrobry Głogów w zespole Województwa Dolnośląskiego.
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chrobry Głogów” – dotacja w wysokości 430 000,00 zł. W sezonie
rozgrywkowym 2020/2021 pierwszy zespół siatkarzy Chrobrego uczestniczył w rozgrywka KRISPOL II ligi
siatkówki mężczyzn – drugi poziom rozgrywkowy w Polsce.
Uczniowski Klub Sportowy „Legion” – „Kick-Boxing” – dotacja w wysokości 115 000, 00 zł. Zawodnicy
klubu w 2020 roku zdobyli:


brązowy medal Mistrzostw Świata Muaythai



Mistrzostwo Europy Muaythai,



Mistrzostwo Europy K1,



Mistrzostwo Polski Muaythai seniorów,

Członkowie klubu są również członkami kadry narodowej Muaythai.
Towarzystwo Cyklistów Chrobry Głogów – „Kolarstwo Szosowe” – dotacja w wysokości 150.000,00 zł.
Zawodnicy klubu zdobyli w 2020 roku następujące 4 srebrne i 3 brązowe medale Mistrzostw Polski.
Miejski Szkolny Związek Sportowy – „Zajęcia z wychowania Fizycznego dla uczniów szkół” – dotacja
w wysokości 170.000,00 zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy „Basket Chrobry” – „Koszykówka” – dotacja w wysokości 80 000,00 zł.
Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin – „Karate Kyokushin” – dotacja w wysokości 80 000,00 zł.
Centrum Sportowe „Głogowski Triathlon” – „Triathlon, Duathlon, Aquathlon” – dotacja w wysokości
80 000,00 zł.
Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – „Tenis ziemny” – dotacja w wysokości 80 000,00 zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów, Sekcja Lekkoatletyka- „Lekkoatletyka Dzieci i Młodzieży” –
dotacja w wysokości 70.000,00 zł. Osiągnięcia zawodników klubu w 2020 roku:


III miejsce na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce U18 – Trójskok,

Międzyszkolny Klub sportowy Piast Głogów- „Piłka siatkowa Dziewcząt” – dotacja w wysokości
45 000,00 zł.
Międzyszkolny Klub sportowy Piast Głogów, Sekcja pływanie – „Pływanie Dzieci i Młodzieży” – dotacja
w wysokości 65 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Odra” – „Halowa Piłka Nożna” Głogowska Amatorska Liga Halowa – dotacja
w wysokości 100.000,00 .
Automobilklub Głogów – „Motocross” – dotacja w wysokości 70 000,00 zł. Osiągnięcia zawodników
klubu w 2020 roku:


tytuł Mistrza Polski w konkurencji Cross Country,



tytuł Mistrza Polski w konkurencji Motocross kl. MX Masters, Mistrz Polski w konkurencji Cross
Country kl. Master (osiągnięcie indywidualne)
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tytuł Wicemistrza Polski w konkurencji Cross Country kl. Junior (osiągnięcie indywidualne),



II Wicemistrz Polski w konkurencji Cross country kl. Senior (osiągnięcie indywidualne).

Stowarzyszenie Brydża Sportowego – „Brydż sportowy” – dotacja w wysokości 3 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Głogowski Klub Judo” – dotacja w wysokości 50 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Lions Głogów” – „Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy dla Dzieci i Młodzieży” –
dotacja w wysokości 25 000,00 zł. Osiągnięcia zawodników klubu w 2020 roku:


I miejsce na Mistrzostwach Europy brazylijskie ju-jitsu,



II miejsce na Mistrzostwach Europy brazylijskie ju-jitsu,



III miejsce na Mistrzostwach Europy – brazylijskie ju-jitsu.

Miejski Klub Sportowy „Głogowski Klub Koszykówki” -„Koszykówka dla dzieci i młodzieży” – dotacja
w wysokości 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie „Narty Moją nową używką” –
dotacja w wysokości 5 000,00 zł.
UKS VOLLEY Głogów – dotacja w wysokości 40 000,00zł, piłka siatkowa dziewcząt.
Klub Sportowy Street Workout Głogów – dotacja w wysokości 4 800,00 zł. – I Głogowskie Mistrzostwa
Street Liffting Championships.
Głogowska Edukacja Kresowa – dotacja w wysokości 4 500,00 zł. Memoriał W. Chomickiego.
UKS Boks Głogów - boks – dotacja w wysokości 10 000,00 zł.
TKKF Goliat Głogów – kulturystyka – dotacja w wysokości 20 000,00 zł.
Stowarzyszenie IKSON Głogów – sport osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości 10 000,00 zł.
Aktywność fizyczna mieszkańców oraz sport powszechny to ważny aspekt funkcjonowania miasta, do
którego przykłada się znaczną wagę. Sport jest przestrzenią samorealizacji, budowania kapitału
społecznego, prowadzony w sposób świadomy jest także narzędziem służącym profilaktyce zdrowia.
Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem zdrowego stylu życia, dlatego też Gmina wspierała
inicjatywy prosportowe w postaci następujących imprez:


XII Edycja Crossu Straceńców,



Mistrzostwa Ziemi głogowskiej w Brydżu sportowym,



XVII Memoriał Zbigniewa Szadaja siatkówce,



IV Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt,



Zawody Pływackie Hutnik,



Dzień Dziecka z rakietą,



XVII Memoriał Jerzego Najgebauera,



XXV Memoriał im. Ryszarda Matuszaka,
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XXXX Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Głogowa,



I Memoriał im. Andrzeja Krawczyka.

Aktywność sportowa mieszkańców nie byłaby możliwa bez utrzymywania odpowiedniej infrastruktury
sportowej. W 2020 r. na terenie Głogowa funkcjonowały następujące obiekty w kompleksie Chrobrego
Głogów:
Hala widowiskowo-sportowa, o powierzchni 2 400 m2 oraz liczbie miejsc siedzących na 1265 osób. Hala
ta jest obiektem wielofunkcyjnym, w pełni przygotowanym na organizowanie imprez o wymaganiach
międzynarodowych.
Stadion z nawierzchnią naturalną oraz liczbie miejsc dla 2800 osób. Znajduje się tam zadaszona trybuna
na 2000 miejsc, 6 torowa bieżnia lekkoatletyczna. Stadion posiada nagłośnienie, tablicę wyników,
monitoring CCTV spełniający aktualne wymogi prawne. Płyta boiska posiada oświetlenie o natężeniu
1200 lx. Całość jest ogrodzona. W planach jest wykonanie podgrzewanej pierwszej płyty stadionu
piłkarskiego, stanowiące wymóg licencyjny do gry na poziomie I ligi od sezonu 2020/2021 (spółka
posiada już projekt budowlany i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę - wartość kosztorysowa
przedsięwzięcia wskazana w projekcie to kwota ok. 3,2 mln zł netto).
Dwa boiska piłkarskie, ze sztuczną nawierzchnią oraz nawierzchnią naturalną wraz z oświetleniem.
Boisko wielofunkcyjne przy hali widowiskowo – sportowej, które umożliwia grę w koszykówkę,
siatkówkę i piłkę ręczną. Cztery korty tenisowe o nawierzchni ceglastej posiadające oświetlenie.
Kompleks zespołu basenów odkrytych, w skład których wchodzą trzy baseny zewnętrzne:




basen sportowy o wymiarach 25m x 16m,
basen rekreacyjny o wymiarach 25m x 16m,
brodzik o wymiarach 10 m x 4m.

Klienci mogą wypoczywać na plaży trawiastej o powierzchni 1 ha, mają również możliwość korzystania z
zaplecza szatniowo - sanitarnego, a dla dzieci udostępniony został ogródek jordanowski. W części
rekreacyjnej znajduje się pięć boisk do gier zespołowych:





boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej,
boisko do mini Beach Soccer o nawierzchni piaszczystej,
boisko do gier plażowych o nawierzchni piaszczystej (2 szt.),
boisko piaszczyste do gry w boule.

Wszystkie boiska wraz z terenem plaży są oświetlone.
Kryta pływalnia z działem odnowy biologicznej. Pływalnia Chrobry dysponuje 25 metrowym basenem
sportowym o głębokości od 120 do 180 cm z wypłyconym torem o głębokości 90 cm. Rekreacyjna część
pływalni wyposażona jest w hydromasaże, gejzery, dwa jacuzzi, rwącą rzekę, zjeżdżalnię rodzinną, dużą
rurę zjazdową oraz brodzik dla dzieci o wymiarach 10 x 4 m i głębokości 40 cm, w którym znajduje się
grzybek wodny. Na terenie pływalni znajduje się również kompleks saun.
Do dyspozycji jest także skatepark. Został on wykonany na płycie betonowej o powierzchni ponad 1000
metrów kwadratowych. Do dyspozycji użytkowników obiektu oddano spin, grindbox, poręcz prostą,
funbox, funbox do skoków, minirampę czy roll-in.
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Boisko piłkarskie wraz z kompletnym zapleczem sanitarno-szatniowym znajdujące się na osiedlu
Piastów Śląskich. Boisko posiada nawierzchnię naturalną oraz liczbę miejsc dla ok. 500 osób, w tym
300 miejsc siedzących.
Oprócz wspomnianej infrastruktury mieszkańcy chętnie korzystali ze zmodernizowanych przyszkolnych
boisk oraz siłowni „pod chmurką”.

Turystyka
Rok z pandemią koronawirusa wpłynął mocno na branżę turystyczną, a Głogów nie był tutaj wyjątkiem.
Liczba turystów i odwiedzających nasze miasto w 2020 roku znacząco spadła. Aby zapewnić im najwyższą
jakość obsługi prowadzone jest Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się na Starówce
w budynku Bloku Koszarowego. Ponadto turystów zachęcają do odwiedzin Głogowa następujące
imprezy plenerowe:
Zima w Twierdzy Głogów
Kolejna edycja 2-tygodniowej imprezy odbywającej się w okresie ferii, podczas której poznawano
historię i ciekawe miejsca w Głogowie (w tym roku m.in. podziemia przy PWSZ, Kolegiata, blokhauz,
zwiedzanie koszar wojskowych, spotkanie z kolekcjonerem dzwonów i dzwonków, nocne zwiedzanie,
koncert i pokaz tańca flamenco - Walentynki) oraz podróżowano do Zielonej Góry i Lubuskiego Muzeum
Wojskowego w Drzonowie oraz do Jawor i twierdza Srebrnej Góry). Dziennie udział brało od kilkunastu
do nawet 200 osób. Brak ograniczeń wiekowych. Dyplomy na zakończenie, konkursy z nagrodami
w trakcie trwania.
Spływy kajakowe
Każdorazowo udział brało kilkadziesiąt osób, w reżimie sanitarnym. Uczestnicy płynęli w sporych
odstępach, całość na wolnym powietrzu. Pierwszy spływ do Siedliska, drugi do Nowej Soli. Na trasie były
przystanki na odpoczynek, toaletę i posiłek.
Lato w Twierdzy Głogów
Letnia odsłona zimowej imprezy. Założenia i formuła bez zmian. Ponownie zwiedzanie obiektów
w mieście, np. Ostrów Tumski, nocne zwiedzanie bulwaru i podziemi Bożego Ciała, spływ kajakowy do
Bytomia Odrzańskiego. Frekwencja jak przy zimowej edycji.
Ekospływ
Spływ z powodu wysokiego stanu Odry finalnie się nie odbył ale udało się przeprowadzić sprzątanie
okolic Odry, połączone z ekowarsztatami w budowaniu świadomości ekologicznej. Udział wzięło nieco
ponad 200 osób.
Głogowskie Dni Turystyki
16. edycja imprezy, podzielona na poszczególne etapy. Pierwszy dzień poświęcony został
przedszkolakom, które wykonują swój pierwszy krok turystyczny. Zaproszone grupy odbywały krótki,
przyjemny spacer po kilku obiektach miasta. Zakończenie dyplomem z pieczątkami, nagrodami dla
każdego przedszkolaka, zabawami na dmuchach itp. – zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi. Drugi etap
to terenowa gra miejska dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kilkuosobowe grupy
wykonywały zadania w terenie, zadania z wiedzy o historii miasta i rozpoznawania obiektów związanych
z Głogowem na zdjęciach. Zadania wykonywane za pomocą smartfona z dostepem do Internetu.
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Zazwyczaj organizowane jest oficjalne podsumowanie i nagradzanie zwycięzców, w 2020 roku odbyło
się to z dostarczeniem nagród do szkoły osobiście przez pracowników Centrum Informacji Turystycznej
oraz wysłaniem listy zwycięzców online. Ponadto w ramach GDT odbyła się wystawa multimedialna nt.
Odry i działań z nią związanych oraz wystawa militarna broni i ekwipunku z okresu 2 wojny światowej.
Ogółem w imprezie wzięło udział około 150 przedszkolaków (zazwyczaj blisko 500) i 200 dzieci szkolnych
(zazwyczaj powyżej 300).
W celu pobudzenia ruchu turystycznego w 2020 roku Gmina uczestniczyła w Międzynarodowych
Targach Turystycznych we Wrocławiu. Była to okazja do podpatrywania dobrych praktyk, nawiązywania
współpracy, zdobywania klientów, budowania pozytywnego wizerunku turystycznego miasta.
Trzydniowa impreza ściągnęła tysiące osób z całej Europy.

Rekreacja
Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta (zarówno modernizowane, jak i nowo
wybudowane) zapewnia nie tylko dobre warunki do rekreacji, ale promuje nowy, zdrowy styl życia,
w którym mieści się troska o środowisko i poszanowanie wspólnej przestrzeni.
Bulwar Nadodrzański to obszar w północnej części Starego Miasta. Rewitalizacja terenu miała na celu
nadanie mu funkcji społecznych, przestrzennych, kulturalnych i edukacyjnych. Bulwar pełni funkcje
integrujące, kulturalne, rozrywkowe, a także stanowi przestrzeń dla rozwoju działalności gospodarczej.
Niewykorzystanym potencjałem tego miejsca była jego wartość historyczna, która obecnie przyczynia
się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Głogowa. W ramach inwestycji wybudowane zostały ulice
Garncarska, Młyńska i Kołłątaja, wyremontowano ul. Nadodrzańską, wybudowane zostały ciągi piesze,
miejsca postojowe (120), dwie fontanny posadzkowe typu Dry Plaza oraz zamontowano elementy małej
architektury, takie jak ławki, hamaki, stoliki, stojaki rowerowe, trampoliny, czy elementy ozdobne.
Wykonano również wyniesienie reliktów kościoła św. Stanisława oraz Klasztoru Klarysek.
Rozbudowa przystani rzecznej wraz z całym zapleczem rekreacyjnym jest kolejnym sygnałem,
że Głogów otwiera się na Odrę. Rewitalizacja terenów nadodrzańskich pełni funkcję turystyczną oraz
rekreacyjną. Nowoczesna przystań nad Odrą wraz wyposażeniem jest z jednej strony nawiązaniem do
bogatych tradycji przedwojennego Głogowa, a z drugiej włączeniem się w nowoczesny trend, który
zakłada integrację tkanki miejskiej z akwenami wodnymi. Rozbudowano tereny w obrębie mariny po
wschodniej stronie mostu przy kanale zatoki za LOK-iem Na powstałym nabrzeżu o nawierzchni z kostki
ażurowej, posadowiono infokiosk, lornetki, budki dla jeży, nietoperzy i tablice informacyjne. Teren jest
oświetlony oraz posiada monitoring wizyjny. Marina dysponuje 10 kajakami oraz 5 rowerami wodnymi.
Oferuje również rejsy po Odrze, które prowadzi stowarzyszenie ,,Odra dla turystów" (jego członkami są
nadodrzańskie samorządy). Stowarzyszenie w 2020 r. oferowało rejsy statkami pasażerskimi po Odrze
na odcinku od Głogowa aż do Kostrzyna nad Odrą (rejsy trwały od 1 do nawet 7 godzin). Statek Laguna
opływał następujące porty: Cigacice, Nowa Sól, Bytom Odrzański i Głogów, a także przystanie: Nietków,
Pomorsko, Krępa, Bobrowniki, Stara Wieś i Siedlisko. W 2020 r. z rejsu statkiem Laguna skorzystało
około 2000 pasażerów.
Park linowy (survivalowy) - szczególna odmiana publicznie dostępnej instalacji sportowo –rekreacyjnej
dla dzieci i młodzieży, składająca się z rozpiętych na różnych wysokościach lin, drabinek, mostków oraz
platform. Park linowy posiada dwie strefy:



mini park linowy dla dzieci w wieku 3 – 13 lat (nieodpłatny),
wysoki park linowy dla osób pełnoletnich, lub nieletnich za zgodą rodziców.

243 | S t r o n a

Pomiędzy poszczególnymi elementami parku urządzone zostały trasy przejść o różnym stopniu
trudności, pozwalającym na dobranie ich stosownie do kondycji i umiejętności osób korzystających z tej
formy rekreacji. Z mini parku linowego można było korzystać od marca do października 2020 r.
Park odwiedziło kilkanaście tysięcy dzieci.
W 2020 r. samorządowy zakład budżetowy Głogowskie Obiekty Usługowe realizował umowę zawartą
z Gminą na usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu i konserwacji 21 placów zabaw oraz
14 siłowniami na powietrzu. Większość placów zabaw wyposażona jest w ogrodzenia zapobiegające
zanieczyszczeniom odzwierzęcym i niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac. Natomiast
wszystkie place zabaw wyposażone są w nawierzchnie amortyzujące upadki (np. piaskową lub
syntetyczną), liczne urządzenia do zabaw oraz tablice informacyjne z regulaminem użytkowania i danymi
zarządcy oraz numerami telefonów alarmowych. Wszystkie siłownie zewnętrzne zostały wyposażone
w zespoły urządzeń rekreacyjnych zainstalowanych na stałe lub za pomocą których użytkownicy bez
nadzoru i bez pomocy z zewnątrz, mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy ich zdolności fizycznych
i intelektualnych. Każde urządzenie siłowni posiada instrukcję dot. ćwiczeń na tym urządzeniu. Wszystkie
place zabaw oraz siłownie były regularnie kontrolowane i konserwowane.
Plac festynowy nad Odrą – od 2019 roku po raz pierwszy od wielu lat, główne imprezy odbywały się na
placu festynowym nad Odrą, powracając tym samym do głogowskich tradycji. Głogowski plac festynowy
o powierzchni ok. 4 ha, to nie tylko miejsce zabaw urządzanych pod gołym niebem dla większej liczby
osób, ale również miejsce bardzo popularne wśród głogowian, którzy w czasie wolnym i podczas pięknej
pogody spędzają swój wolny czas nad rzeką. W 2020 roku w wyniku obostrzeń sanitarnych związanych
z pandemia COVID-19, główne imprezy plenerowe zostały odwołane.
Zielone płuca miasta powinny spełniać jak najwięcej funkcji prospołecznych. Ogólny bilans ilości zieleni
w Głogowie jest zadawalający, bowiem wynosi 12,24%, a Gmina na bieżąco utrzymuje parki oraz
dokonuje ich rewitalizacji. W ostatnich dokonano nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej w pasach
drogowych ulic Piłsudskiego, Obrońców Pokoju oraz Alei Wolności. Ponadto kontynuuje się działania
pielęgnacyjne i prace związane z utrzymaniem zieleni na terenach urządzonych parków, skwerów, rond
i placów na terenie całego miasta. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę tężni solankowej wraz z zasilaniem elektromagnetycznym. Tężnia została
wybudowana i uruchomiona w parku południowym przy ul. Keplera na osiedlu Kopernika. Łączny koszt
wyniósł 165.606,13 zł.
Na utrzymanie zieleni w mieście z zaplanowanej w 2020 roku kwoty 3.289.875,00 zł wydatkowano
2.985.265,54 zł (90,74%) z przeznaczeniem na:









wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski w ramach robót
publicznych (porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie) wykonujących prace
porządkowe na terenie miasta – 507.331,81 zł. W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie
podjęło 67 osób,
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (roboty publiczne) – 39.177,70 zł,
pochodne od wynagrodzeń (roboty publiczne) – 100.562,86 zł,
wpłaty na PFRON (roboty publiczne) – 26.113,66 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.333,82 zł,
badania profilaktyczne (pracownicy oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) –
5.968,00 zł,
zakup drzew (nasadzenia na ul. Długosza), zakup sadzonek lawendy (gazony przy Ratuszu),
obsada gazonów przed Teatrem Miejskim, uzupełnienie szaty roślinnej w Parku Słowiańskim,
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uzupełnienie roślinności na kwietnikach miejskich, zakup traw ozdobnych do Parku Słonecznego,
zakup roślin ozdobnych do wykonania obsady jesiennej donic na terenie miasta, zakup 30 tui do
posadzenia przy ul. Kossaka – 34.834,00 zł,
bieżące utrzymanie zieleni (m.in.: koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie;
zabiegi agrotechniczne, sprzątanie) – 2.110.541,43 zł,
opryski przeciw komarom – 102.642,26 zł,
nasadzenia kompensacyjne na terenie miasta – 45.760,00 zł.

Ścieżki rowerowe – popularyzacja sportów rowerowych w naszym mieście i „moda'' na ten rodzaj
aktywności fizycznej przyczyniają się do stałej rozbudowy ilości ścieżek rowerowych oraz
dostosowywanie istniejących tras i miejsc dla osób preferujących ten rodzaj aktywności ruchowej.
Istotną inwestycją dla rekreacji sportowej głogowian był oddany w 2020 r. odcinek 0,56 km ścieżki
rowerowej zrealizowany wzdłuż ul. Nadodrzańskiej.
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Bezpieczeństwo mieszkańców
Bezpieczeństwo jest zobiektywizowanym stanem braku zagrożenia, integralnie związanym
z subiektywnym, emocjonalnym, psychologicznym odbieraniem przestrzeni jako bezpiecznej. Poczucie
bezpieczeństwa w znaczącym stopniu wpływa na jakość i komfort życia ludzi w mieście. Głogów jest
miastem bezpiecznym, jednakże wymagającym ciągłego monitorowania zdarzeń mających wpływ na
jego bezpieczeństwo. Jest to dziedzina, która stawia przed Gminą spore wyzwania.
Poniżej przedstawione są statystki i informacje odnośnie zdarzeń odnotowanych przez Komendę
Powiatową Policji oraz Straż Pożarną.
ZDARZENIA
przestępczość- ilość postępowań
w tym:
- kradzieże z włamaniem
- kradzieże
- kradzieże samochodów
- rozboje
- bójki o pobicia
- przestępstwa narkotykowe
- zdarzenia drogowe
w tym:
- wypadki
- kolizje

2019
1841

2020
1931

121
270
17
14
15

140
293
20
8
7
236
1092
35
1057

Rok

Ilość interwencji

2017

11.973

2018

12.092

2019

12.392

2020

14546

Środki przekazane przez Gminę Miejską Głogów w 2020 r. dla Policji:


50 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę
pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów
przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji,



35 000,00 zł - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na premie motywacyjne dla
policjantów KPP w Głogowie za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Głogów,



4 000,00 zł - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia łodzi
patrolowej będącej na wyposażeniu KPP w Głogowie,



13 030,62 zł przeznaczono na zakup dwóch alkometrów,

246 | S t r o n a



60 000,00 zł przekazano na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla
KPP w Głogowie w ramach akcji „Sponsoring 2020”,



48 000 zł przekazano na zakup wyposażenia do samochodu Mercedes Sprinter mającego służyć
jako ambulans kryminalistyczny.

Zakup dokonany został w ramach akcji sponsoringu (współfinansowanie z Komendą Główną Policji).

Zagrożenie pożarowe
Szczególne zagrożenie pożarowe stwarzają obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty zbiorowego
zamieszkania. W większości obiekty te charakteryzują się znacznym stopniem zużycia użytkowania
instalacji technicznych oraz palnymi materiałami konstrukcyjnymi i wyposażenia wnętrz. Praktycznie
każdy pożar obiektu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Na terenie miasta
zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej tj. urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, banki,
placówki służby zdrowia, kościoły itd. Ponadto w strukturze mieszkalnej znajduje się 67 budynków
wysokich. Potencjalne zagrożenie w w/w obiektach stwarzają instalacje elektryczne, instalacje gazowe,
zsypy i materiały zgromadzone w piwnicach, na terenach wiejskich palne konstrukcje oraz starzejąca się
struktura mieszkalna i jej uzbrojenie. Komenda Powiatowa PSP na bieżąco realizowała zadania zlecone
przez Komendanta Głównego PSP, które są związane bezpośrednio z wydarzeniami mającymi miejsca w
kraju.

Zdarzenie
Pożar

2014
222

Statystyka PSP 2014-2020 r.
2015
2016
2017
298
194
185

Miejscowe
zagrożenie
Alarm fałszywy

337

304

310

360

262

308

349

39

58

61

68

59

82

78

2018
228

2019
227

2020
193

Podsumowanie
598
660
565
613
549
617
620
Środki przekazane przez Gminę Miejską Głogów w 2020 r. dla Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczej Straży Pożarnej:










80.000,00 zł na współfinansowanie bieżącego funkcjonowania KP PSP w Głogowie,
28.000,00 zł na doposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Scania GCBA 5/32 (zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, niezbędnego do prowadzenia działań
gaśniczych),
50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP w Dobrzejowicach,
35.000,00zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dof. zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom: utrzymanie gotowości bojowej oraz koszty stałe, szkolenie
członków jednostki, organizację zajęć i ćwiczeń, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach
masowych, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP ORW,
30 000,00 zł - utrzymanie gotowości bojowej oraz koszty stałe, szkolenie członków jednostki,
organizację zajęć i ćwiczeń, udział w działaniach prewencyjnych i imprezach masowych, zakup
sprzętu specjalistycznego - OSP JRS,
4.500,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom - współfinansowanie bieżącego funkcjonowania Grupy Karkonoskiej
GOPR,

247 | S t r o n a



60 000,00 zł ratownictwo wodne – zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Głogów.

Zagrożenie chemiczne i ekologiczne
Ogólny rozwój cywilizacyjny spowodował konieczność wytwarzania, magazynowania i transportu
znacznych ilości materiałów niebezpiecznych. Szereg z tych materiałów w przypadku np. awarii instalacji
technologicznej czy uszkodzeń opakowań transportowych może stwarzać różnorodnego rodzaju
zagrożenia. Cała grupa takich materiałów została wyodrębniona jako materiały niebezpieczne. Definiuje
się je ogólnie jako materiały, które ze względu na swoje własności fizyko - chemiczne
i biologiczne wymagają w czasie użytkowania, przechowywania i transportu ścisłego przestrzegania
stosownych przepisów, bowiem w innym przypadku mogą stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia
i mienia ludzkiego. Na terenie miasta zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które w wyniku prowadzenia
procesów technologicznych używają i przechowują toksyczne środki przemysłowe (dotyczy największych
ilości), są to:


KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „GŁOGÓW” - zakład został zakwalifikowany zgodnie
z dyrektywą SEVESO jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,



AIR PRODUCTS - zakład został zakwalifikowany zgodnie z dyrektywą SEVESO jako zakład
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,



AIR LIQUIDE - zakład został zakwalifikowany zgodnie z dyrektywą SEVESO jako zakład
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Ponadto duże ilości toksycznych środków przemysłowych są transportowane przez stację kolejową PKP
w Głogowie. Nie bez znaczenia dla stanu zagrożenia jest sieć stacji benzynowych oraz bazy paliw
płynnych. Duże zagrożenie wynika z przewozu w/w środków transportem samochodowym, który
swobodnie poruszają się ulicami miasta.
Z polecenia KG PSP przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenach składowisk
odpadów. Wydział kontrolno-rozpoznawczy przeprowadził czynności w 4 takich miejscach:


składowisko odpadów niebezpiecznych, Głogów, ul. Południowa 8,



składowisko odpadów komunalnych Biechów (gm. m. Głogów),



Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Głogów,



ul. Komunalna 3, należąca do GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa,



składowisko odpadów przemysłowych, Biechów oraz Biechów II należące do KGHM Polska
Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów.

Nielegalny magazyn odpadów przy ul. Południowej 8.
W celu wywozu i unieszkodliwienia nielegalnych odpadów zmagazynowanych przy ul. Południowej 8
w latach ubiegłych podjęto szereg działań w zakresie pozyskania źródeł sfinansowania tego
przedsięwzięcia. Pierwszym krokiem było rozesłanie korespondencji – wniosków o udział finansowy
poszczególnych jednostek administracji państwowej i samorządowej (m.in. gminy ościenne, Powiat
głogowski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski). Pozytywnie
odpowiedział jedynie Powiat głogowski, który zaoferował kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł.
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W odpowiedzi na nasz wniosek Wojewoda Dolnośląski zaproponował wystąpienie do Kancelarii
Premiera RP o uruchomienie środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Odpowiedni
wniosek został złożony w marcu 2019 r. Niezbędnym do jego złożenia było zabezpieczenie 20% udziału
własnego wnioskowanej kwoty na przedmiotowe zadanie, tj. 2.6 mln zł. Kwota ta została decyzją
radnych, na wniosek Prezydenta, ujęta w budżecie Gminy Miejskiej Głogów. Po weryfikacji zasadności
wniosku (zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym), Wojewoda Dolnośląski przesłał ów
wniosek do Kancelarii Premiera RP. Wniosek był procedowany właściwie do końca 2019 roku. Częściowo
było to związane ze zmianami w kierownictwach resortów (początkowo wniosek był procedowany w
MSWiA), a później przekazano go do Ministerstwa Środowiska. Przekazanie wniosku do MŚ w oczywisty
sposób obniżyło jego rangę i ograniczało prawdopodobieństwo uzyskania środków. Wniosek opierał się
na przedstawieniu niebezpieczeństw, jakie już występują i jakie mogą w razie zdarzeń nadzwyczajnych
(np. pożaru) zagrażać społeczności lokalnej. We wniosku stwierdzono, że w najgorszym scenariuszu,
zagrożenie może dotyczyć całej zachodniej Polski. Wojewoda Dolnośląski zgodził się z argumentacją
Gminy i podobnie sformułował swój wniosek do premiera. Z uwagi na przedstawioną w nim
argumentację trafił on ponownie do MSWiA. Niezależnie od złożonego wniosku do Kancelarii Premiera
RP w maju 2019 r. złożony został również wniosek o środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie w oddziale
legnickim WFOŚiGW. Pomimo dużej aktywności pracowników Urzędu Miejskiego w Głogowie, licznych
spotkań i rozmów do dzisiaj nie otrzymano stosownej odpowiedzi przyznającej jakiekolwiek środki na
ten cel. Oprócz wymienionych wyżej działań z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, analizowana
była możliwość złożenia wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po analizie warunków brzegowych, jakie musi spełniać wnioskodawca okazało się, że program został
znacznie zawężony i dotyczy wyłącznie odpadów już zmagazynowanych na terenach komunalnych
i skarbu państwa. Z uwagi na powyższe, została rozesłana parlamentarzystom korespondencja z prośbą
o wpłynięcie na zmianę warunków naboru. Pisma zostały wysłane do parlamentarzystów naszego
regionu: Pana Wojciecha Zubowskiego, Pana Krzysztofa Kubowa i do Senator Pani Doroty Czudowskiej.
W połowie 2019 roku wprowadzona została zmiana do przepisów ustawy o odpadach. Dopisano art.,
26A, na podstawie którego można wydać decyzję na wywiezienie i przekazanie odpadów do
unieszkodliwienia. Na bazie tego przepisu zmieniono warunki naboru o środki, które mogą być
przeznaczone na likwidowanie nielegalnych magazynów odpadów. Postanowiono, że w przypadku
oddziaływania magazynu na środowisko lub gdy zagraża on bezpieczeństwu ludzi (czyli wywóz odbywać
się będzie w oparciu o art. 26A), można się ubiegać o środki NFOŚiGW. Nielegalny magazyn odpadów
przy ul. Południowej 8 w Głogowie spełnia to kryterium, co wynika z opinii biegłego. Niestety,
jednocześnie wprowadzono kryterium dochodowości gmin. Po przeanalizowaniu nowych możliwości
okazało się, że gmina może się starać o dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 10% wartości
zadania (ograniczenie kwoty dotacji tym razem wynika z dochodowości). Do końca 2019 r. Gmina
Miejska Głogów nie otrzymała decyzji o przyznaniu jakichkolwiek środków na wywóz i utylizację
odpadów z ul. Południowej 8 ani od Kancelarii Premiera RP, Ministra Środowiska czy od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2020 r. kontynuowano działania w zakresie
pozyskania źródeł sfinansowania tego przedsięwzięcia, jak i podjęto próby zmiany warunków naboru
wniosków do NFOŚiGW z pominięciem zastosowania wskaźnika dochodowości gmin z programu
,,Usuwanie porzuconych odpadów”. W tym celu doszło do spotkań Zastępcy Prezydenta Głogowa
z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu.
Pod koniec 2020 roku Gmina Miejska Głogów, posiadająca status pokrzywdzonego została
zawiadomiona przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy o skierowaniu aktu oskarżenia sprawców
nielegalnego magazynowania odpadów do sądu.
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Głogowie
W 2020 roku Rada Miejska podjęła 112 uchwał.

Finanse publiczne
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok i jego
zmian oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian, a także uchwała w sprawie wydatków budżetu
gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego były i są realizowane na bieżąco.
Uchwała budżetowa i uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęte zostały z uwagi na
obligatoryjny charakter – wymóg ustawy o finansach publicznych. Uchwały zmieniające podjęte zostały
w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Głogów. Poniżej uchwały
z przedmiotowego zakresu:


UCHWAŁA NR XXI/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z DNIA 15 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020,



UCHWAŁA NR XXII/172/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 5 lutego 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXIV/184/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 18 marca 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXV/191/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 14 maja 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXVII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 czerwca 2020 r . w sprawie
zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r,



UCHWAŁA NR XXVIII/215/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 3 sierpnia 2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXX/220/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 29 wrzesień 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXXII/240/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 28 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXXIV/268/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXXIII/261/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 grudnia 2020 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.,



UCHWAŁA NR XXXV/285/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021.,



UCHWAŁA NR XXI/169/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z DNIA 15 stycznia 2020 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXII/173/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 5 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,
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UCHWAŁA NR XXIV/185/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 18 marca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXV/192/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 14 maja 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXVII/212/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXVIII/216/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 3 sierpnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXX/221/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 29 września 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXXI/241/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 listopada 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXXIV/269/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 grudnia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXXIV/284/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z DNIA 30 grudnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,



UCHWAŁA NR XXXIV/270/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,



UCHWAŁA NR XXXII/260/2020 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie
uchwały nr LXVII/436/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości. Podjęta uchwała umożliwiła przedłużenie okresu stosowania zwolnień od
podatku od nieruchomości podmiotom tworzącym miejsca pracy, w ramach pomocy de minimis,
na podstawie uchwały nr LVII/436/14 z dnia 28 października 2014 r. Zwolnienie to będzie mogło
być stosowane do 2021 roku oraz w okresie przejściowym do dnia 30.06.2022 r.

Ochrona środowiska
Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w obrębie Gminy Miejskiej Głogów podjęte
w ciągu 2020 roku:


UCHWAŁA NR XXX/231/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) [dalej:
„u.c.p.g.”] wymuszając tym samym zmianę uchwał stanowiących podstawę do funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1
tej nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia
w życie nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją,
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Dostosowanie przepisów pozostałych aktów prawa
miejscowego (m. in. uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty) do aktualnego stanu prawnego determinuje
konieczność zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które odpowiadać powinny aktualnym wymogom. Uchwała w trakcie realizacji.


UCHWAŁA NR XXX/230/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia
wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) [dalej:
„u.c.p.g.”] wymuszając tym samym zmianę uchwał stanowiących podstawę do funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1
tej nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia
w życie nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją,
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Jedną z tych uchwał jest podejmowana na podstawie art.
6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. uchwała w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że na mocy art. 1 pkt 13 lit. e ww. ustawy nowelizującej
wprowadzono do art. 6k u.c.p.g. ust. 4a który stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Obowiązek podjęcia takiej uchwały przez radę gminy ma charakter obligatoryjny. Ponadto, jako
obowiązkowy sposób zbiórki odpadów komunalnych ustanowiono zbieranie odpadów w sposób
selektywny. Po zmianie przepisów właściciel nieruchomości nie może zadeklarować, że będzie
zbierał odpady w sposób nieselektywny. Mając to na uwadze, ustawa nowelizująca ustanawia
stawkę podstawową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę
podwyższoną w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6k ust. 3 u.c.p.g, rada gminy
określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna
wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. Proponuje się określenie tej stawki w wysokości
trzykrotności stawki podstawowej. Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki pozwolą na
zbilansowanie się systemu. Roczne koszty nie będą przekraczać wpływów z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości, a tym
samym Gmina Miejska Głogów nie będzie dopłacać do funkcjonowania tego systemu. Wysokość
powyższych stawek określono w oparciu o wyliczenie uwzględniające planowane dochody
(wpływy z opłat) i planowane, kwalifikowane wydatki (koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów, koszty administracyjne, promocja i edukacja). Uchwała w trakcie realizacji.



UCHWAŁA NR XXX/229/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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(Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) [dalej:
„u.c.p.g.”] wymuszając tym samym zmianę uchwał stanowiących podstawę do funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1
tej nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia
w życie nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją,
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Jedną z tych uchwał jest podejmowana na podstawie
przepisu art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. O ile przepis ten nie uległ zmianie, o tyle zmianie uległy przepisy go uzupełniające,
tj. ust. 3a i ust. 3b. W konsekwencji powyższego, postanowiono o przygotowaniu projektu nowej
uchwały, o której mowa w przepisie art. 6r ust. 3 u.c.p.g., na bazie dotychczasowej uchwały
w tym przedmiocie (tj. uchwały Nr XLI/403/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miasta Głogowa; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4552 oraz z 2019 r. poz. 4447). Proponuje
się, aby nowa uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wraz z pozostałymi zmienianymi
uchwałami kształtującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Głogów, których zmianę wymusiła przywołana na wstępie nowelizacja, z zastrzeżeniem
przepisu § 2 ust. 2 pkt 13 odnoszącego się do przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych odpadów tekstyliów i odzieży, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2025 r. Projekt uchwały w szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Głogowie. Uchwała w trakcie realizacji.


UCHWAŁA NR XXX/228/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) [dalej:
„u.c.p.g.”] wymuszając tym samym zmianę uchwał stanowiących podstawę do funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1
tej nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia
w życie nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją,
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Jedną z tych uchwał jest podejmowany na podstawie
przepisu art. 4 u.c.p.g. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zmianie
uległ przede wszystkim ust. 2 przywołanego przepisu, w którym ustawodawca zawarł katalog
obligatoryjnych elementów każdego regulaminu. I tak, po dokonanej zmianie, przepis ten
stanowi, że „Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dotyczące:
1. wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co
najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe oraz bioodpady,
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2.

2a.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co
najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów
niekwalifikujących 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi.
rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów.
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
(uchylony).
innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach.
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania”.

Mając na uwadze powyższe, nowe brzmienie przepisu art. 4 ust. 2 u.c.p.g., na bazie
dotychczasowego regulaminu (przyjętego uchwałą Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu i utrzymania czystości na terenie
Gminy Miejskiej Głogów; Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6715) przygotowano nowy
regulamin, który zawiera następujące najistotniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego
regulaminu:
1. wyraźnie określono, że – stosownie do zmiany przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. –
obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest selektywne zbieranie powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. doprecyzowano frakcje odpadów komunalnych przyjmowane przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

254 | S t r o n a

3. rozszerzono wymagania dotyczące pojemników na odpady komunalne również
w odniesieniu do worków na te odpady.
4. doprecyzowano przepisy dotyczące korzystania z kompostowników do zbierania
bioodpadów.
5. zwolniono z obowiązku posiadania pojemników na bioodpady właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi korzystających ze zwolnienia, o
którym mowa w art. 6k ust. 4a u.c.p.g., oraz wprowadzono zasady kompostowania
bioodpadów w przydomowych kompostownikach, stosownie do art. 4 ust. 2a pkt 4 u.c.p.g..
6. doprecyzowano przepisy dotyczące zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych.
7. wprowadzono wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
8. dostosowano częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości tak zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.
9. doprecyzowano przepisy dotyczące innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.
Jednocześnie proponuje się skorzystanie z możliwości wprowadzenia do regulaminu jednego
z fakultatywnych elementów określonych przepisem art. 4 ust. 2a u.c.p.g., tj. elementu, o którym
mowa w pkt 5 przywołanego przepisu. Stanowi on, że „Rada gminy może w regulaminie określić
warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane
w sposób selektywny”. Działanie to z założenia ma przyczynić się do sprawniejszego
prowadzenia nowych postępowań administracyjnych określonych przepisem art. 6ka u.c.p.g., tj.
postępowań zmierzających do wydania decyzji określającej wysokość opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Projekt uchwały - Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów uzyskał pozytywną opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie. Nowy regulamin wszedł
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wraz z pozostałymi zmienianymi uchwałami kształtującymi
system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów, których
zmianę wymusiła przywołana na wstępie nowelizacja, z zastrzeżeniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 13
odnoszącego się do przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
odpadów tekstyliów i odzieży, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Uchwała w trakcie
realizacji.


UCHWAŁA NR XXX/227/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. uchylająca
uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. W związku z wynikającą z przepisów ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
poz. 1579 z późn. zm.) koniecznością dostosowania do postanowień tej nowelizacji zasad
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zdecydowano
o zaprzestaniu świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, o których mowa w przepisie
art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1439). W konsekwencji powyższego, za w pełni uzasadnione uznać należy
uchylenie uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
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wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 3518). Uchylenie uchwały regulującej
sposób przekazywania gruzu do unieszkodliwienia nie oznacza, że gruz wytwarzany na terenach
nieruchomości objętych miejskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie
odbierany. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
określono limit gruzu (600 kg) z jednej nieruchomości, który będzie odbierany na terenie PSZOKów. Uregulowanie takie nie wymaga podejmowania dodatkowej uchwały a obowiązujące
dotychczas zasady nie będą miały zastosowania. Wobec powyższego należy uchylić uchwałę
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała w trakcie realizacji.


UCHWAŁA NR XXXII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dn. 12 listopada 2020r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXX/230/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek.
Uchwałą Nr XXX/230/20 z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 5689)
Rada Miejska w Głogowie wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustaliła wysokości stawki tej opłaty oraz ustaliła wysokości stawki opłaty za
pojemnik lub worek. Po analizie wprowadzonych w przepisie § 3 tej uchwały różnych wielkości
worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, możliwych do
zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, postanowiono uzupełnić je
o następujące rodzaje worków i pojemników:
1. worek o pojemności 5 litrów,
2. worek o pojemności 10 litrów,
3. pojemnik o pojemności 5 litrów.
Jednocześnie ze zmienianej uchwały postanowiono (z uwagi na ich niewykorzystywanie
w praktyce) usunąć następujące rodzaje pojemników:
1. pojemnik o pojemności 3500 litrów,
2. pojemnik o pojemności 6000 litrów,
3. pojemnik o pojemności 7000 litrów.
Uchwała w trakcie realizacji.



UCHWAŁA NR XXXII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dn. 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/231/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku ze stwierdzeniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu nieważności wzorów deklaracji (Załączników Nr 2 – 5 do Uchwały Nr XXX/231/20
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r.) o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
niezbędne stało się uchwalenie nowego wzoru deklaracji. Deklaracje wypełnione przez
właścicieli nieruchomości na nowych wzorach, z uwzględnieniem nowych zasad naliczania
opłaty należy złożyć do 31 grudnia 2020 roku (zgodnie z § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie
Nr XXX/231/20 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Analogiczny wpis w § 3 niniejszej uchwały
ujednolici terminy składania deklaracji. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej
uchwały jest uzasadnione. Uchwała w trakcie realizacji.
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Edukacja, kultura i sport


UCHWAŁA NR XXII/174/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.p.o. do kompetencji Rady Miejskiej w Głogowie należy ustalenie sieci
prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Biorąc pod uwagę warunki demograficzne, sieć publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest uzupełniona o placówki
niepubliczne w celu zapewnienia dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałym na obszarze
Gminy Miejskiej Głogów, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Powodem
podjęcia niniejszej uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Miejską Głogów, jest:


rozpoczęcie działalności: z dniem 15 października 2018 r. Przedszkola Niepublicznego
,,Niezapominajka", z dniem 1 października 2019 r. Przedszkola Niepublicznego
Akademia Małych Pociech ,,U Dula",



zmiana nazwy: z dniem 1 października 2019 r. z Niepubliczne Przedszkole „Językowy
Plac Zabaw” na „Językowy Plac Zabaw S. C.”, z dniem 3 maja 2019 r. z Przedszkole
Niepubliczne „Zielone Przedszkole” na Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinki”,



zakończenie działalności: z dniem 20 grudnia 2019 r. Przedszkola Niepublicznego
,,Jagódka”.

Sieć przedszkoli publicznych oraz niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej
Głogów wymagała uzupełnienia o wymienione zmiany. Sieć publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów uzupełniono innymi formami wychowania
przedszkolnego. Ustalona sieć przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania
przedszkolnego odnosi się do wychowanków, którzy będą uczęszczać do przedszkoli od roku
szkolnego 2020/2021. Niniejsza uchwała w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, pismem WNKPS.545.2.2020.GS z
dnia 21 stycznia 2020 r. uzyskała pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we
Wrocławiu.


UCHWAŁA NR XXII/175/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Głogów. Rada Miejska w Głogowie uchwałą Nr V/47/2019 dostosowała sieć szkół
podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na
okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ustalono plan sieci publicznych szkół
podstawowych, placówek o strukturze organizacyjnej obejmującej oddziały I – VIII we wszystkich
szkołach podstawowych. Powodem podjęcia niniejszej uchwały jest potrzeba uzupełnienia
obwodów poszczególnych szkół podstawowych o nowo powstałe ulice lub dokonane zmiany w
ich nazewnictwie. Uchwała ujmuje również w planie sieci szkół podstawowych, Szkołę
Podstawową nr 4 prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, zorganizowaną w Zakładzie
Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich Głogowie, dla której nie ustala się granic obwodu.
Niniejsza uchwała w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Głogów, pismem WNKPS.545.1.2020.GS z dnia 20 stycznia 2020 r. uzyskała
pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
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UCHWAŁA NR XXVI/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny 2020/2021.
Podjęcie Uchwały wynikało z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie
ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 2248), zmianie
ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39 a ust.
3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy
w drodze uchwały, uwzględniając średnie ceny jednostki paliwa w gminie. Zwrot rodzicom
kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym
z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie na rok szkolny 2020/2021, przyjęto średnie ceny paliw: benzyny (średnią cenę benzyny
wyliczono ze średnich cen benzyny PB95 i PB98), oleju napędowego (ON) i gazu (LPG) w dniu
28.05.2020 r. na stacjach benzynowych w Głogowie. Rozliczanie ujęte w uchwale jest
realizowane na bieżąco.

Rozwój miasta
Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego
i ich zmian:


UCHWAŁA NR XXV/199/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego
w Głogowie. W dniu 22.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.
Dolnośląskiego Poz. 3347. Realizuje Uchwałę nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27
lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została
zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg czynności
wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie
wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie
i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXV/198/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”. W dniu 22.05.2020
r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 3346. Realizuje
Uchwałę VI/58/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została zrealizowana poprzez procedurę
planistyczną, w której przeprowadzono szereg czynności wynikających z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na
podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie
projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXX/239/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej
Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 5698. Realizuje Uchwałę XIII/124/19 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww.
planu. Uchwała została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono
szereg czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
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składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.


UCHWAŁA NR XXX/238/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala
i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 5697. Realizuje Uchwały Nr VII/70/19 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 27 marca 2019 r. i Nr X/103/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została
zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg czynności
wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie
wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie
i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXX/237/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”
– „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 5696. Realizuje Uchwałę Nr
XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. oraz XVII/150/19 z dnia 27
listopada 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została
zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg czynności
wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie
wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie
i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXX/236/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”„Piastów” w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Dolnośląskiego Poz. 5695. Realizuje Uchwałę Nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała
została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg
czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXX/235/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota
Podkowa w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Dolnośląskiego Poz. 5694. Realizuje Uchwałę Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała
została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg
czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXX/234/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy
przemysłowo-składowej w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku
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Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 5693. Realizuje Uchwałę Nr X/102/19 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww.
planu. Uchwała została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono
szereg czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.


UCHWAŁA NR XXX/233/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich
Terenów Nadodrzańskich w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 5692. Realizuje Uchwałę Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww.
planu. Uchwała została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono
szereg czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXX/232/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta
w Głogowie. W dniu 16.10.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.
Dolnośląskiego Poz. 5691. Realizuje Uchwałę Nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia
30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została
zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg czynności
wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie
wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie
i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXXI/246/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Paulinów w Głogowie. W dniu 12.11.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Dolnośląskiego Poz. 6109. Realizuje Uchwałę Nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała
została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg
czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXXI/245/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie. W dniu 12.11.2020 r. została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 6108. Realizuje Uchwałę Nr
XIII/126/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną,
w której przeprowadzono szereg czynności wynikających z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na
podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie
projektu planu do publicznego wglądu.
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UCHWAŁA NR XXXI/244/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia w Głogowie. W dniu 12.11.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Dolnośląskiego Poz. 6107. Realizuje Uchwałę Nr XV/138/19 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu.
Uchwała została zrealizowana poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg
czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.
składanie wniosków, przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków,
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.



UCHWAŁA NR XXXIII/265/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu
18.12.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego Poz. 7126.
Realizuje Uchwałę Nr XV/139/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu. Uchwała została zrealizowana
poprzez procedurę planistyczną, w której przeprowadzono szereg czynności wynikających
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. składanie wniosków,
przygotowanie projektu planu na podstawie złożonych wniosków, uzgadnianie i opiniowanie
projektu planu oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Wojewoda Dolnośląski
Rozstrzygnięciem Nadzorczym NR NK-N.4131.28.22.2020.MS6 z dnia 11.01.2021 unieważnił
część zapisów uchwały Nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Unieważniony fragment ww. uchwały znajduje się w §13 ust. 2 pkt. 14
„14) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych 350 m2.
Unieważniony został zapis uchwały dotyczący sytuacji, w której wydzielenie działki służyłoby
powiększeniu działki sąsiedniej.

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów i zmian planów
zagospodarowania przestrzennego – w realizacji:


UCHWAŁA NR XXII/178/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie, Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie,
Wschodniej dzielnicy przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie,
Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie oraz przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w obrębie 11 Krzepów w Głogowie. Projekt planu został opracowany i zgodnie z przepisami
wysłany do właściwych organów celem zaopiniowania i uzgodnienia. Zgodnie z zawartą umową
projekt powinien być gotowy do przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia do 30.07.2021 r.
Projekt planu jest w trakcie opiniowania i uzgodnień.
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UCHWAŁA NR XXII/177/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie, Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
i Wschodniej dzielnicy przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w obrębie
14 Nosocice w Głogowie. Projekt planu został opracowany i zgodnie z przepisami wysłany do
właściwych organów celem zaopiniowania i uzgodnienia. Zgodnie z zawartą umową projekt
powinien być gotowy do przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia do 30.07.2021 r.



UCHWAŁA NR XXV/200/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii
handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie. Wyłoniono
wykonawcę i została zawarta umowa na opracowanie zmiany planu. Trwają prace nad
opracowaniem projektu zmiany planu i procedura wynikająca z przepisów. Zgodnie z zawartą
umową projekt powinien być gotowy do przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia do
26.07.2021 r.



UCHWAŁA NR XXXI/247/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie. Wyłoniono wykonawcę i została zawarta umowa
na opracowanie zmiany planu. Trwają prace nad opracowaniem projektu zmiany planu
i procedura wynikająca z przepisów. Zgodnie z zawartą umową projekt powinien być gotowy do
przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia do 30.11.2021 r.



UCHWAŁA NR XXXIII/266/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Starego Miasta w Głogowie. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie planu oraz
zgodnie z przepisami trwa etap wnioskowania do procedury planistycznej.



UCHWAŁA NR XXXIV/275/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie. Trwa procedura wyłonienia
wykonawcy na opracowanie planu oraz zgodnie z przepisami trwa etap wnioskowania do
procedury planistycznej.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.


UCHWAŁA NR XXII/176/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2020 na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na
podstawie uchwały NR XXII/176/20 dotacje celowe z budżetu przeznaczone na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, przyznano:
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Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca, ul. Okrężna 14 w Głogowie – na
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele p.w.
św. Wawrzyńca (nr rej. zab. 578/11/B/70) 50.000,00 zł,



Parafii Rzymskokatolickiej KOLEGIATA p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
Plac Kolegiacki 10 w Głogowie - na remont ściany zachodniej kościoła oraz pomieszczeń
nad Kaplicą Mariacką i Zakrystią (nr rej. zab. A/1552/47) 300.000,00 zł,



Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja, ul. Powstańców 1 w Głogowie, – na
wykonanie naprawy i remontu elewacji wież kościoła p.w. Bożego Ciała (nr rej. zab.
A/1553/49) 200.000,00 zł.

Zaplanowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zrealizowano
i rozliczono w 2020 roku.
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nazewnictwa ulic i skweru:


UCHWAŁA NR XXV/193/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie. Nadano nazwę ulicy położonej w obrębie 13
„Brzostów” w Głogowie: Jałowcowa – ulica prostopadła do istniejących ulic: Świerkowej,
Sosnowej i Modrzewiowej.



UCHWAŁA NR XXV/194/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w Głogowie. Nadano nazwę ulicy położonej w obrębie 11 „Krzepów”
w Głogowie: Ustronna – ulica w kształcie odwróconej litery L, łącząca się od strony zachodniej
z ul. Kolejową.



UCHWAŁA NR XXX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020r.
w sprawie nadania nazw ulic w Głogowie. Nadano nazwę ulicom położonym w obrębie 10
„Piastów Śląskich” w Głogowie: Książąt Cieszyńskich – ulica równoległa do ulicy Bolesława
Wysokiego; Książąt Ścinawskich – ulica prostopadła do ulicy Bolesława Wysokiego w kierunku
południowego wschodu.

Sprawy społeczne


Uchwała nr XXI/171/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania. Zespół
realizował działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Uchwała w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXIV/188/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/292/17
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej. Zmiana uchwały związana była z realizacją reformy
oświatowej i wiązała się z zakończeniem procesu wygaszania gimnazjów. W związku
z powyższym konieczne było zmodyfikowanie dotychczasowej uchwały poprzez wyeliminowanie
zapisów dotyczących szkół ponadgimnazjalnych. Uchwała w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXIV/187/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium
dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej. Dzięki podwyższeniu

263 | S t r o n a

ustawowego kryterium dochodowego powstała możliwość dofinansowania wypoczynku
letniego dla szerszej grupy dzieci i młodzieży z terenu Głogowa na kolejne lata tj. do 2022 roku.
Uchwała w trakcie realizacji.


Uchwała nr XXV/196/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Organy stanowiące
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane były do określenia wysokości opłaty za pobyt
w izbie wytrzeźwień w drodze uchwały, przy określaniu wysokości opłaty uwzględniono
przeciętny koszt pobytu osoby korzystającej z izby. Uchwała w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/291/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania. W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawca zaoferował wyższą kwotę za godzinę usługi opiekuńczej
w miejscu zamieszkania. Wzrost kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej podyktowany był m.in.
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. wejściem w życie od 1 stycznia 2020r.
regulacji prawnych dotyczących zmian w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
stawek minimalnego wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz wprowadzeniem pracowniczych
planów kapitałowych skutkujących dla pracodawcy wzrostem części składki pracownika
odprowadzanej do PPK, a tym samym wzrostem kosztów wykonania zamówienia. Uchwała
w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXV/195/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu
„Cicha Przystań” w Głogowie. Zakres świadczonych usług w ośrodku wsparcia, domu dziennego
pobytu, podlegający opłacie tj. posiłek, wymagał dostosowania uchwały pod względem
ponoszenia opłaty do aktualnie obowiązującego rządowego programu dożywiania, zgodnie
z unormowaniami prawnymi programu, osoby których dochód nie przekracza kwoty 150%
kryterium dochodowego nie ponoszą opłaty za udzieloną pomoc w formie posiłku. Uchwała
w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności
w Głogowie na lata 2020-2025. Wszelkie działania pomocowe miały na celu zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych osób oraz rodzin w taki sposób aby umożliwić im godne warunki
bytowania m.in. schronienie, założeniem programu są działania mające na celu zapobieganie
bezdomności i reintegracje osób i rodzin bezdomnych, poprzez wyrównywanie szans życiowych,
jak również stałe monitorowanie problemu bezdomności na terenie Głogowa, kreowanie
nowych podnoszących efektywność sposobów działania w obszarze problematyki bezdomności,
aktywizacji zawodowej oraz bezdomnych, czy świadczenie niezbędnej pomocy umożliwiającej
powrót do aktywnego i samodzielnego życia, m.in. poprzez mieszkania chronione prowadzone
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uchwała w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXXIV/272/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Program tworzy zintegrowany system działań
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lokalnych w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie
przeciwdziałania narkomanii. Jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Uchwała w trakcie
realizacji.


Uchwała nr XXXIV/273/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Głównym
celem programu było wspieranie rodzin zmagających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji
związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci. Istotna była również profilaktyka
środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Program
określa działania, ich wskaźniki oraz realizatorów. Uchwała w trakcie realizacji.



Uchwała nr XXXIV/274/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Mieszkania chronione
zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej jest formą pomocy społecznej
przygotowującą osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia pod opieką
specjalistów, osoby korzystające z tej formy pomocy będą mogły dzięki udzielonemu przez
specjalistów wsparciu w wykonywaniu codziennych obowiązków, połączonemu z treningiem
umiejętności społecznych wykształcić umiejętności do samodzielnego życia społecznego
i zawodowego. Uchwała w trakcie realizacji.



Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/164/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2020 rok –
uchwała zrealizowana. Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala stawki dotacji
przedmiotowych dla zakładów budżetowych. ZGM, który jest zakładem budżetowym gminy
otrzymuje dotację przedmiotową na pokrycie kosztów utrzymania, uchwała jest podejmowana
na każdy rok. Kwota przyznanej dotacji 2.645 000zł. Stawki dotacji przedmiotowej ustalono
następująco:





w wysokości 15,36 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni
użytkowej lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów,



w wysokości 6,71 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni terenów
zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów.

Uchwała nr XXVII/213/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start zasad przeprowadzenia naboru wniosków
o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia
oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych
z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat – uchwała realizowana
na bieżąco. Mieszkanie na Start to rządowy program dopłat do czynszu. Kierowany jest do
najemców nowych lokali mieszkalnych utworzonych lub poddanych rewitalizacji w ramach
współpracy inwestorów z gminami. Uczestnikami programu są Bank Gospodarstwa Krajowego
– dysponent środków na dopłaty, gmina – operator programu, inwestor – podmiot zarządzający
wynajmowanym lokalem mieszkalnym i osoby fizyczne jako beneficjenci dopłat. W Programie
Mieszkanie na Start mogą być realizowane inwestycje mieszkaniowe polegające na: budowie
budynku mieszkalnego, przebudowie budynku, w wyniku której nastąpi zmiana sposobu
użytkowania z budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny, remoncie lub przebudowie
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budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Programem
mogą być objęte wyżej wymienione inwestycje mieszkaniowe: zakończone przed dniem wejścia
w życie ustawy, rozpoczęte ale niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, rozpoczęte
po dniu wejścia w życie ustawy. Maksymalny okres stosowania dopłat dla jednego najemcy to
15 lat, maksymalny okres stosowania dopłat do lokalu mieszkalnego to 20 lat od ukończenia
inwestycji. Dopłaty do czynszu otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu
mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551). Warunkiem bezwzględnym do rozpoczęcia procedur
związanych z wejściem do programu Mieszkanie na Start jest podjęcie przez Gminę Miejską
Głogów uchwały, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551),
która określi zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, kryteria
pierwszeństwa, zasady przeprowadzenia oceny punktowej oraz ustali maksymalny pułap
obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania
zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat.


Uchwała nr XXX/225/ 20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Głogów; – uchwała realizowana na bieżąco. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego Rada Miejska w Głogowie podjęła Uchwałę Nr XIX/162/16 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów. Zaktualizowane zasady w obowiązującej
dotychczas uchwale, określają w szczególności tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali, kryteria wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali na czas
nieoznaczony i oznaczony, zasady wynajmowania lokali zamiennych, pomieszczeń
tymczasowych, a także zasady dokonywania zamian lokali i udostępniania lokali osobom
trzecim. W projekcie uchwały dodano zapis odnoszący się do realizacji zadania własnego gminy
w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych oraz lokali wynajmowanych na czas stosunku
pracy. Dzięki utworzeniu mieszkań chronionych, gmina będzie miała dodatkowe narzędzie do
wspierania osób bezdomnych i niezaradnych życiowo poprzez zapewnienie im schronienia wraz
z opieką specjalistów polegającą na przygotowaniu osób w nich przebywających do prowadzenia
samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Zmiany
w przedmiotowej uchwale podyktowane są dostosowaniem jej do realnej sytuacji jaką
zaobserwowano w trakcie prowadzonej praktyki w zakresie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej Głogów. Najistotniejsze założenia odnoszą się do:


konieczności zmiany kryterium dochodowego dostosowanego do realnych potrzeb
i sytuacji finansowej osób ubiegających się o lokal z zasobu gminy. Podniesienie progu
dochodowego zmniejszy liczbę wnioskujących o lokal z zasobu gminy, którzy otrzymując
odmowę z uwagi na przekroczenie dochodu w gospodarstwie domowym nie spełniają
jednocześnie warunku do ubiegania się o lokal w zasobach TBS,



ujęcia zapisu odnoszącego się do weryfikacji dochodów w trakcie trwania umowy najmu
zawartej na czas nieokreślony. Wynika to z ustawowego obowiązku zgodnie
z art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego,
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doprecyzowania zasady pierwszeństwa w składaniu ofert najmu w odniesieniu do osób
bezdomnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Jest to zgodne z działaniami
w zakresie wspierania osób bezdomnych,



możliwości ubiegania się o lokal osób stanowiących 1 lub 2 osobowe gospodarstwo
domowe, które dotychczas zajmując samodzielne lokale lub pokoje nie spełniały
kryterium metrażowego,



wykreślenia zapisu o podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu – zapis i dotychczasowa
praktyka jest nie zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych,



aktualizacji podstawy prawnej.

Uszczegółowienie zasad w niniejszej uchwale z pewnością usprawni rozpatrywanie wniosków o
zawieranie umów lokali z uwzględnieniem potrzeb wnioskodawców oraz ich rodzin. Sprawy z
zakresu gospodarki mieszkaniowej są sprawami skomplikowanymi, wymagającymi
niejednokrotnie indywidualnego podejścia do danej sytuacji wnioskodawcy. Należy pamiętać,
że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców jest ściśle związane z sytuacją
finansową, zdrowotną i społeczną.


Uchwała Rady Miejskiej XXX/219/20 z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w Rady
Miejskiej w Głogowie nr XXI/164/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2020 rok - uchwała
zrealizowana. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie zwrócił się z wnioskiem
o przesunięcie środków finansowych w wysokości 40 000zł z pozycji: Remonty powierzchni przy
obiektach stanowiących w 100% własność gminy do pozycji Remonty w budynkach
komunalnych stanowiących w 100% własność gminy oraz zwiększenie dotacji przedmiotowej
na 2020 rok o kwotę 114.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pozostałych zasobów
komunalnych. Kwota po zwiększeniu dotacji wyniosła 2.759.000zł. Stawki dotacji przedmiotowej
ustalono następująco:


w wysokości 17,18 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni
użytkowej lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów,



w wysokości 6,46 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni terenów
zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów.



Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXIV/297/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na
2021 rok – uchwała w trakcie realizacji w 2021 roku.



Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/164/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2021 rok –
uchwała do realizacji w 2021. Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala stawki dotacji
przedmiotowych dla zakładów budżetowych. ZGM, który jest zakładem budżetowym gminy
otrzymuje dotację przedmiotową na pokrycie kosztów utrzymania, uchwała jest podejmowana
na każdy rok. Kwota przyznanej dotacji 2.600 000zł. Stawki dotacji przedmiotowej ustalono
następująco:
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w wysokości 16,25 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni
użytkowej lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogóww,



w wysokości 6,50 zł stanowiącą dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni terenów
zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów.

Organizacje pozarządowe i wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
UCHWAŁA NR XXXIII/263/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok. Uchwała reguluje sposób realizacji zadań ustawowych oraz
określa zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i ma na celu przede wszystkim budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem,
a organizacjami. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
art. 5a ust.1, nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi, uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy. Głównymi założeniami Programu
jest wypracowanie przez Gminę Miejską Głogów z organizacjami pozarządowymi różnych form
współpracy. Najczęstszą formą jest forma finansowa. Co roku Prezydent ogłasza otwarte konkursy ofert
na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. Konkursy dotyczą takich dziedzin jak:
wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, wykluczenie społeczne, przeciwdziałanie przemocy,
pomoc osobom bezdomnym i rodzinom w trudnej sytuacji, wolontariat, kultura, sport, edukacja
wychowawcza, edukacja ekologiczna, ratownictwo wodne. Organizacje również z własnej inicjatywy
składają oferty na realizację własnych zadań. Drugą formą wsparcia jest forma pozafinansowa.
Organizacje mają możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń należących do jednostek Gminy,
sprzętu niezbędnego do realizacji zadań czy bezpłatnych szkoleń. Częstą formą wsparcia jest również
użyczenie lokalu należącego do zasobów Gminy pod siedzibę organizacji. Stowarzyszenia/Fundacje
wynajmują taki lokal po preferencyjnych stawkach. Z realizacji Programu Współpracy opracowywane
jest sprawozdanie za rok ubiegły, które przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca maja.

Infrastruktura miasta


UCHWAŁA NR XXX/226/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Podjęcie niniejszej
uchwały jest konsekwencją realizacji zobowiązań podjętych w wyniku podpisanego w dniu 29
listopada 2017 r. porozumienia. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Głogów
a Województwem Dolnośląskim dotyczyło przejęcia w zarządzanie przez gminę przystanków
komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Obecnie, w związku
z kaskadowym przekazaniem Zarządowi Powiatu Głogowskiego drogi wojewódzkiej nr 330,
zaszła konieczność aneksowania w/w dokumentu, co skutkować będzie zmniejszeniem liczby
przekazanych przystanków o dwa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 330. Ponadto, na wniosek
mieszkańców ul. Wodnej, przy pozytywnej opinii Komunikacji Miejskiej w Głogowie, utworzono
nowy przystanek w ciągu ul. Wita Stwosza (za skrzyżowaniem z ul. Wodną). Uchwała w czasie jej
obowiązywania, cały czas jest realizowana.
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UCHWAŁA NR XXXI/243/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020
r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała
zrealizowana.



Zmiana uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, spowodowana jest
wszczęciem postępowania nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego, który stoi na stanowisku,
iż pkt. 2 załącznika nr 2 do w/w uchwały określający wykaz dokumentów, które wnioskodawca
ma złożyć w celu uzgodnienia zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika, nie powinien
być regulowany uchwałą, gdyż wynika z mocy samej ustawy. W związku z powyższym usuwa się
pkt. 2 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września
2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Uchwała w czasie jej obowiązywania, cały czas jest realizowana.



UCHWAŁA NR XXV/201/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zarządzanych
przez Prezydenta Miasta Głogowa. Od dnia 15 marca 2020 r. zaczęło obowiązywać
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Wprowadziło ono m.in. zakaz
zgromadzeń powyżej 50 osób, nakaz zamknięcia barów i restauracji, kin, teatrów, klubów,
basenów, bibliotek, muzeów, a także ograniczenia w handlu w centrach handlowych,
co spowodowało, że przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Z dniem 18 maja
2020 r., zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi, istnieje możliwość rozpoczęcia
funkcjonowania firm gastronomicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych
przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć swoją działalność, proponuje się obniżenie stawki za
zajęcie 1m² pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne z 0,50 zł na 0,25 zł. Uchwała w czasie
jej obowiązywania, cały czas jest realizowana. Uchwała w czasie jej obowiązywania, cały czas
jest realizowana.

Nadzór właścicielski


UCHWAŁA NR XXI/165/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2020 roku. Pobieranie opłat
w SPP oraz jej kontrolowanie zostało powierzone samorządowemu zakładowi budżetowemu
Głogowskie Obiekty Usługowe. Uchwała została podjęta na podstawie przepisów Ustawy
o finansach publicznych, która umożliwia udzielanie samorządowym zakładom budżetowym
dotacji przedmiotowych na realizowane przez nie zdania, kalkulowane wg stawek
jednostkowych. W ramach realizacji w/w uchwały w roku 2020 Gmina Miejska Głogów
przekazała Głogowskim Obiektom Usługowym kwotę 965 530,00 zł. Koszty poniesione przez
GOU na utrzymanie SPP w 2020 r. wyniosły 965 524,48 zł. Nadwyżka przekazanej dotacji nad
wartością poniesionych kosztów w wysokości 5,52 zł została zwrócona Gminie Miejskiej Głogów.
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Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Strefy
Płatnego Parkowania w 2020 r. obejmujących: wynagrodzenia osobowe, składki na
ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty za energię, podróże służbowe. Uchwała
zrealizowana.


UCHWAŁA NR XXI/166/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2020 roku.
W 2012 r. decyzją Prezydenta Głogowa Głogowskim Obiektom Usługowym została przekazana
w trwały zarząd część placu targowego przy ul. Armii Krajowej w Głogowie. Na podstawie
przepisów Ustawy o finansach publicznych corocznie udzielana jest Zakładowi dotacja
przedmiotowa na utrzymanie przedmiotowej części placu targowego. W ramach realizacji
uchwały w 2020 r. Gmina Miejska Głogów przekazała Głogowskim Obiektom Usługowym kwotę
90 000,00 zł. Koszty poniesione przez GOU na utrzymanie części placu targowego w 2020 r.
wyniosły 89.981,31 zł. Nadwyżka przekazanej dotacji nad wartością poniesionych kosztów
w wysokości 18,69 zł została zwrócona Gminie Miejskiej Głogów. Przekazane środki zostały
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części placu targowego w 2020 r.
obejmujących: zakup wyposażenia oraz środków czystości osób sprzątających plac targowy,
zakup usług remontowych, usługi w zakresie: wywozu odpadów, ochrony mienia,
odprowadzania wód opadowych, opłaty za trwały zarząd. Uchwała zrealizowana.



UCHWAŁA NR XXI/167/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w 2020 roku. Zarząd nad
przystanią rzeczną w Głogowie sprawuje samorządowy zakład budżetowy Głogowskie Obiekty
Usługowe, któremu w 2016 r. decyzją Prezydenta Głogowa teren przystani został przekazany
w trwały zarząd. Uchwała o udzieleniu dotacji przedmiotowej dla zakładu jest podejmowana
corocznie w celu dofinansowania kosztów utrzymania przystani. W ramach realizacji uchwały
Gmina Miejska Głogów przekazała w 2020 r. Głogowskim Obiektom Usługowym kwotę
416.870,00 zł. Koszty poniesione przez GOU na utrzymanie przystani na rzece Odrze w 2020 r.
wyniosły 435.002,50 zł. Nadwyżkę kosztów nad wysokością przekazanej dotacji w wysokości
18.132,50 zł Zakład pokrył z dochodów przystani. Przekazane środki zostały przeznaczone na
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystani obejmujących: wynagrodzenia osobowe,
składki na ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia przystani, zakup usług
telekomunikacyjnych, ochrony mienia, opłaty za energię, podróże służbowe, podatek od
nieruchomości, trwały zarząd. Uchwała zrealizowana.



UCHWAŁA NR XXI/168/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2020 roku. Uchwała o udzieleniu
dotacji przedmiotowej dla zakładu jest podejmowana corocznie w celu dofinansowania kosztów
utrzymania parku linowego. W ramach realizacji uchwały Gmina Miejska Głogów przekazała w
2020 r. Głogowskim Obiektom Usługowym kwotę 127.600,00 zł. Koszty poniesione przez GOU
na utrzymanie parku linowego w 2020 r. wyniosły 133.539,99 zł. Nadwyżkę kosztów nad
wysokością przekazanej dotacji w wysokości 5.939,99 zł, Zakład pokrył z dochodów parku
linowego. Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem przystani w 2020 r. obejmujących: zakup materiałów i wyposażenia parku
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linowego, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług w zakresie obsługi parku, opłaty z
tytułu trwałego zarządu. Uchwała zrealizowana.


UCHWAŁA NR XXVI/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Głogów do spółki prawa handlowego –
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie. Podjęta uchwała jest kontynuacją
działań związanych z nabyciem przez Gminę Miejską Głogów pakietu udziałów Głogowskiego
Szpitala Powiatowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina Miejska Głogów od lat
wspiera głogowski szpital, przekazując znaczące środki finansowe na jego rozwój. Ponieważ
Szpital na realizację kolejnych inwestycji wymaga ciągłego wsparcia, Prezydent Miasta Głogowa
w dniu 31 maja 2019 r. w zamian za przeznaczenie dalszych środków finansowych, złożył
Zarządowi Powiatu Głogowskiego propozycję nabycia 50 % udziałów Głogowskiego Szpitala
Powiatowego. W odpowiedzi na złożoną propozycję Zarząd Powiatu Głogowskiego podtrzymał
chęć przekazania 50 % udziałów Spółki Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Głogowie na
rzecz Gminy Miejskiej Głogów. Potwierdzeniem woli utworzenia Szpitala Miejsko –
Powiatowego i przejęcia wspólnej odpowiedzialności za rozwój i funkcjonowanie Głogowskiego
Szpitala było podpisanie w dniu 17 grudnia 2019 r. listu intencyjnego, w którym to strony
wyraziły wolę podjęcia działań zmierzających do wypracowania porozumienia, na podstawie
którego będzie możliwe nabycie przez Gminę Miejską Głogów 50 % udziałów w Spółce
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Głogowie. Podpisanie porozumienia, w którym zostaną
określone szczegóły objęcia udziałów, uwarunkowane jest wyrażeniem zgody Rady Miejskiej
w Głogowie na podjęcie takich działań przez Prezydenta Miasta Głogowa. Na mocy podjętej
uchwały Prezydent Miasta Głogowa został upoważniony do zawarcia porozumienia z Powiatem
Głogowskim w celu określenia dalszych, szczegółowych warunków i terminu przystąpienia do
spółki. Uchwała nadal obowiązuje, jest w trakcie realizacji.



UCHWAŁA NR XXXIII/264/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025. Podjęcie uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest
zobowiązane do jego opracowania. Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie
ciągłości i jakości podstawowych usług świadczonych przez Spółkę oraz stopniowy rozwój spółki.
Uchwalony plan został opracowany na okres pięcioletni tj. na lata 2021 -2025. Plan stanowi
załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Uchwała
w trakcie realizacji.



UCHWAŁA NR XXXIV/280/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Głogowie w 2021 roku.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i obecnie jest realizowana.



UCHWAŁA NR XXXIV/281/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w Głogowie w 2021 roku. Uchwała
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i obecnie jest realizowana.



UCHWAŁA NR XXXIV/282/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
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Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w Głogowie w 2021 roku.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i obecnie jest realizowana.


UCHWAŁA NR XXXIV/283/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w Głogowie
w 2021 roku. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i obecnie jest realizowana.

Projekty zewnętrzne


UCHWAŁA NR XXVII/214/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LegnickoGłogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją
współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument terytorialny
realizowany na podstawie strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego, pozwalający na
ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2021- 2027. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaproponował m.in.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Gmina Miejska Głogów jest jednym z wiodących partnerów. Uchwała jest w trakcie realizacji.



UCHWAŁA NR XIX/218/20 03.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo
terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego obszaru Interwencji”. Gmina
Miejska Głogów jest liderem projektu pn. "Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo
terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego obszaru Interwencji”.
Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Głogów i Gmina Kotla. Projekt zakłada budowę przystani
na rzece Odrze (w tym częściowy remont budynku Neptun) oraz budowę szlaku rowerowego na
terenach partnerów projektu. Uchwała jest w trakcie realizacji.

Sprawy ustrojowe, funkcjonowanie Rady Miejskiej, organizacyjne i inne


UCHWAŁA NR XXII/182/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa. Na podstawie art. 5b, ust. 1,2 i 3 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Głogowie
powołuje Młodzieżową Radę Miasta Głogowa oraz nadaje jej statutu określający tryb wyboru jej
członków i zasady działania. Zgodnie z przywołanymi przepisami na wniosek zainteresowanych
środowisk rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta mającej
charakter konsultacyjny. Inicjatywę utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta zgłosili
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogowie uczniowie głogowskich szkół. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei
samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Powołanie
Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa będzie miało wpływ na upowszechnienie idei
samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie i wspieranie aktywności młodych ludzi w
mieście. W związku panującą epidemią niemożliwe było przeprowadzenie w głogowskich
szkołach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.
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UCHWAŁA NR XXII/183/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie. Uchwała zrealizowana.



UCHWAŁA NR XXVI/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała
zrealizowana.



UCHWAŁA NR XXVI/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie. Uchwała zrealizowana.



UCHWAŁA NR XXVII/208/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa. Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) dodano art. 28aa regulujący
kwestię przygotowania i rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Prezydent przedłożył Radzie
Miejskiej „Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok", w ustawowym terminie tj. do
31 maja br. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady i budżetu
obywatelskiego. Rada rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia prezydentowi absolutorium. Jest on rozpatrywany
w pierwszej kolejności i odbywa się nad nim debata, w której głos mogą zabierać radni oraz
mieszkańcy, którzy złożyli na ręce Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte 50
podpisami. Przedstawiony Raport stanowi podstawę dla udzielenia Prezydentowi przez Radę
Miejską wotum zaufania. Uchwałę w tej sprawie podejmuje się po przeprowadzonej debacie,
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Wotum zaufania zostało udzielone
Prezydentowi Miasta Głogowa na sesji w dniu 9 czerwca 2020 r.



UCHWAŁA NR XXVII/209/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok. Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ), organ stanowiący rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie finansowe gminy razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Na sesji Rady Miejskiej
w Głogowie w dniu 9 czerwca 2020 r. sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Głogów za 2019
rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 r. zostały
zatwierdzone.



UCHWAŁA NR XXVII/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa. Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz
art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
305) do wyłącznej właściwości rady należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium, występuje komisja rewizyjna ( art. 18a,
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głogowie na
posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Głogów za 2019 rok i stwierdziła, że budżet Gminy Miejskiej został wykonany zgodnie z prawem
oraz uchwałami Rady Miejskiej w Głogowie. Pozytywna opinia o wykonaniu budżetu Gminy
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Miejskiej Głogów za 2019 rok, była podstawą do wystąpienia przez Komisję Rewizyjną
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa za 2019 rok.
Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium zostało udzielone na sesji w dniu 25 czerwca
2020 r.


UCHWAŁA NR XXIX/217/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 03 września 2020 r. w sprawie
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – skarga
w terminie została przekazana do WSA. Skarga zawierała zarzut naruszenia:


art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (dalej: u.p.z.p.) w związku z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (dalej: k.c.) oraz art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 Konstytucji RP
poprzez przekroczenie granic władztwa planistycznego polegające na nieuzasadnionym
pozbawieniu właściciela nieruchomości nr ewid. 83 jego prawa własności i dokonanie
zmiany dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości z terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej na teren zieleni urządzonej - publicznie dostępny plac, co
pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, równości, oraz
ochrony prawa własności, a także bez koniecznego uzasadnienia dla takiego
ograniczenia, w szczególności wobec braku istnienia przesłanki ważnego interesu
publicznego dla takiego wywłaszczenia,



art. 4 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 19 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 17 pkt 4 i pkt 12 u.p.z.p.
oraz art. 18 ust. 1 u.p.z.p. poprzez przekroczenie granic władztwa planistycznego gminy
na skutek nieuwzględnienia wniosków i uwag Skarżącego wskazujących na naruszenie
jego interesu prawnego na skutek nieproporcjonalnej ingerencji w prawo własności
i dokonanie zmiany dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości z terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej na teren zieleni urządzonej - publicznie dostępny plac,



art. 9 ust. 4 u.p.z.p. oraz art. 10 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. poprzez uchwalenie zaskarżonego
Planu pomimo niezgodności jego postanowień ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla obszaru objętego Planem
(w szczególności pomimo iż Studium określa przeznaczenie działki nr ewid. 83 jako
„Tereny zainwestowania”, a nie ,,Teren skwerów i parków”, a ponadto w części opisowej
Studium w miejscu „Wykaz terenów i koszty wykupu na cele publiczne na okres
perspektywy 2046r.” nie ujęto pozycji „publicznych placów” oraz działki nr ewid. 83;
dodatkowo Studium nie wskazuje także na potrzebę zlokalizowania na terenie Starego
Miasta w Głogowie publicznego placu użytkowanego dla celów kulturalnych).



UCHWAŁA NR XXXI/249/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyznania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Głogowa" – Honorowym Obywatelem
została pani Małgorzata Kierzkowska. Zgodnie z ar. 18 ust. 1 pkt 14 do wyłącznej właściwości
rady gminy należy nadawania honorowego obywatelstwa gminy. Zasady nadawania tego tytułu
określone zostały uchwałą Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca
2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” i „Zasłużony
dla Miasta Głogowa” oraz określenia zasad ich nadawania.



UCHWAŁA NR XXXI/250/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Głogowa" – Zasłużonym dla Miasta Głogowa
został pan Anna Cugier. Zasady nadawania tytułu Zasłużony dla miasta Głogowa określone
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zostały uchwałą Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” i „Zasłużony dla
Miasta Głogowa” oraz określenia zasad ich nadawania.


UCHWAŁA NR XXXI/251/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Głogowa" – Zasłużonym dla Miasta Głogowa
został ks. kanonik Janusz Idzik. Zasady nadawania tytułu Zasłużony dla miasta Głogowa
określone zostały uchwałą Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca
2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” i „Zasłużony
dla Miasta Głogowa” oraz określenia zasad ich nadawania.



UCHWAŁA NR XXXI/252/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Głogowa" – Zasłużonym dla Miasta Głogowa
został pan Andrzej Musiał. Zasady nadawania tytułu Zasłużony dla miasta Głogowa określone
zostały uchwałą Nr XXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” i „Zasłużony dla
Miasta Głogowa” oraz określenia zasad ich nadawania.



UCHWAŁA NR XXXI/253/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie do Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Uchwała zrealizowana.



W związku z kończącą się II kadencją Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Głogowie, rozpoczął się nabór członków do III kadencji na lata 2021-2024. Zgodnie z § 3 ust. 1
uchwały Nr XXXIX/382/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r., w sprawie
określenia trybu powołania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Głogowie, przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska
podejmując uchwałę zawierającą ich imienny wykaz. Uchwała zrealizowana.



UCHWAŁA NR XXXI/254/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmian Statutu Miasta Głogowa. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. W powołanej wyżej ustawie żaden przepis
nie zawiera unormowań odnoszących się do sposobu zwoływania przez przewodniczącego sesji
oraz dostarczania radnym projektów uchwał. Ustawodawca w art. 22 ust. 1 ustawy kompetencje
w tym zakresie przekazał radzie gminy, która w materii statutowej otrzymała możliwość
doprecyzowania kwestii organizacyjnych związanych ze zwołaniem sesji w tym ustalenia, czy
zawiadomienie oraz przekazanie treści materiałów na sesję nastąpi w formie elektronicznej, czy
pisemnej . Panujący w kraju stan epidemii i konieczność zachowania reżimów sanitarnych
w wielu instytucjach spowodowały zmianę sposobów komunikacji z tradycyjnej ( pisemnej ) na
komunikację elektroniczną. Dotyczy to również trybu pracy organu stanowiącego, jakim jest
rada gminy. W dotychczasowych zapisach Regulaminu Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącego
załącznik do Statutu Miasta Głogowa, jako podstawową formę zawiadamiania o sesji oraz
przekazywania materiałów przyjęto formę pisemną. Zaproponowane w niniejszej uchwale
rozwiązanie skutkuje zmianą tym, że podstawową formą dostarczania zawiadomień
i materiałów będzie forma elektroniczna, forma pisemna będzie dodatkową, na wniosek. W celu
stworzenia optymalnych warunków do zawiadamiania o sesji drogą elektroniczną udostępniony
został program dedykowany dla radnych, którzy zostali wyposażeni w urządzenia przenośne
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(tablety) do jego obsługi. Program ten dodatkowo ułatwia dystrybucję dokumentów wśród
radnych oraz systematyzuje posiedzenia. Uchwała zrealizowana.


UCHWAŁA NR XXXI/255/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2020 r. Z uwagi na ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV- 2 odwoływana była większość wydarzeń i uroczystości.
Co roku 11 listopada z okazji Święta Niepodległości organizowana była wspólna sesja Rady
Miejskiej w Głogowie oraz Rady Powiatu Głogowskiego z udziałem licznych zaproszonych gości.
Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo radnych i zaproszonych gości w 2020 zasadne było
zrezygnowanie z organizowania uroczystej sesji i stąd konieczność wprowadzenia zmian w planie
pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2020 rok.



UCHWAŁA NR XXXI/256/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej na 2020 r. Z uwagi na ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa Sars – Cov – 2 Komisja Rewizyjna kierując się troską
o bezpieczeństwo zdrowotne zarówno pracowników podmiotu kontrolowanego jak i swoje
skierowała do Rady Miejskiej wniosek o wykreślenie z planu pracy realizacji zaplanowanego na
2020 r. punktu dot. „Kontroli wydatków środków Gminy Miejskiej Głogów dla Zakładu
Gospodarki mieszkaniowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.”
W związku z powyższym zachodziła konieczność wprowadzenia zmian w planie pracy Komisji.



UCHWAŁA NR XXXIII/266/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę – odpowiedź w sprawie uznania skargi za bezzasadną została
przekazana skarżącemu. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego do
kompetencji rady należy rozpatrywanie skarg na działanie prezydenta oraz gminnych jednostek
organizacyjnych. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie uchwały.



UCHWAŁA NR XXXIV/286/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
udzielenia odpowiedzi na skargę – odpowiedź w sprawie uznania skargi za bezzasadną została
przekazana skarżącemu. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego do
kompetencji rady należy rozpatrywanie skarg na działanie prezydenta oraz gminnych jednostek
organizacyjnych. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie uchwały.



UCHWAŁA NR XXXIV/287/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok – uchwała realizowana w 2021 r.
W celu wykonywania swoich ustawowych i statutowych obowiązków Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Głogowie kieruje się zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy.



UCHWAŁA NR XXXIV/288/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2021 rok – uchwała realizowana w 2021 r. Zgodnie
z Regulaminem Rady Miejskiej w Głogowie stanowiącym załącznik do Statutu Miasta Głogowa
Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy ustalanym do końca roku poprzedzającego rok
objęty planem.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską w Głogowie zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym przedkładane były w terminie 7 dni od ich podjęcia Wojewodzie
Dolnośląskiemu. Uchwały objęte nadzorem regionalnej izby obrachunkowej zgodnie z art. 90 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym przekazywane były do Regionalnej Izby we Wrocławiu Zespół w Legnicy.
276 | S t r o n a

Inne


UCHWAŁA NR XXXII/259/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 roku.
Na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 333) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta
ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.
wynika, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy, stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2021
roku, wyniosła 58,55 zł za 1 dt. (decytonę). Obniżenie ceny skupu żyta do poziomu 37,00 zł
za 1 dt. umożliwi ustalanie podatku rolnego wg stawek obowiązujących w roku bieżącym i
zapewni wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego na niezmienionym poziomie.
Jednocześnie stawki podatku rolnego ustalone na podstawie obniżonej ceny skupu żyta
będą o 36,80 % niższe niż wynikające z ceny średniej, ogłoszonej w komunikacie Prezesa
GUS. Uchwała w trakcie realizacji.
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Współpraca z innymi organizacjami
Współpraca gminy z innymi podmiotami porządkuje, wzmacnia i podnosi skuteczność rozwiązań
społecznych w mieście. W jej wyniku następuje wymiana doświadczeń oraz implementowanie nowych
inicjatyw na lokalnym gruncie, co przedkłada się na skuteczniejszą zaspokojenie potrzeb mieszkańców
miasta przez samorząd. Poniżej przedstawione są działania gminy w zakresie współpracy
z poszczególnymi organizacjami.

Związki komunalne
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II
Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. Jest największą tego typu organizacją
w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest
stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do
gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.
Związek skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania
samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi
i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług
publicznych najwyższej jakości.
Związek dąży do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich poprzez:


reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym
i międzynarodowym,



inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,



propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych przez miasta
zadań publicznych z wykorzystaniem doświadczeń samorządów polskich i zagranicznych,



inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych oraz projektów, mających
wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich,



inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-kulturalnemu rozwojowi
miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych i współpracy
międzynarodowej, oraz wymiany naukowej i kulturalnej,



prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki
Związku i jego członków,



promocję wdrażania wysokich standardów merytorycznych i etycznych



w zarządzaniu sprawami publicznymi,



propagowanie współpracy samorządu z mieszkańcami, organizacjami poza-rządowymi,
przedsiębiorcami i sektorem nauki,



reprezentowanie wspólnych interesów miast jako pracodawców.

Wyżej wymienione zadania Związek Miast Polskich realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie
eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność
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informacyjną i wydawniczą. Związek Miast Polskich jest jedyną samorządową organizacją na forum
której, liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się
doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska
w sprawach ważnych dla polskich miast. Dzięki temu, że przedstawiciele Związku Miast Polskich wchodzą
w skład licznych instytucji, organizacji i komitetów sterujących, polskich i europejskich, miasta
prezentują swoje stanowiska i uzyskują realny wpływ na decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących
ich funkcjonowania.
Związek Miast Polskich zapewnia także wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne,
prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz
Samorządowych. System Analiz Samorządowych to baza danych statystycznych pozyskiwanych
bezpośrednio z miast oraz z różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących ważnych sektorów
działalności samorządów miejskich.
Cyklicznie Gmina Miejska Głogów włącza się w cykl monitorowania usług publicznych
w ramach Systemu Analiz Samorządowych prowadzonych przez Związek Miast Polskich.
Wskazać należy, iż do chwili obecnej System Analiz Samorządowych jest jedynym systemem monitoringu
jakości zarządzania lokalnymi zadaniami publicznymi w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej.

Porozumienia międzygminne
W 2018 r. zawarto porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Głogów przez
Gminę Jerzmanowa realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem
Porozumienia było powierzenie przez Gminę Jerzmanowa Gminie Miejskiej Głogów realizacji zadania w
zakresie lokalnego transportu publicznego na linii nr 52 Głogów – Jaczów – Jerzmanowa. Strony
porozumienia ustaliły, że Gmina Miejska Głogów realizować będzie powierzone zadanie przez spółkę
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie, a przewóz osób na linii komunikacyjnej określonej nr 52
będzie realizowany zgodnie z „Regulaminem korzystania z usług miejskiej komunikacji zbiorowej
organizowanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Głogowie”. Wpływy ze sprzedaży biletów
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na linii objętej porozumieniem, stanowią przychód Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Głogowie. Porozumienie zawarto na okres od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
z uwzględnieniem przerw w kursowaniu autobusu w okresie ferii zimowych tj. od 10 lutego 2020 r. do
23 lutego 2020 r. oraz wakacji tj. od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Ponadto w dalszym ciągu realizowana jest współpraca samorządów na rzecz zminimalizowania zagrożeń
i szkód w środowisku oraz eliminowania narażenia mieszkańców gmin na działanie arsenu
i innych szkodliwych dla zdrowia pierwiastków.
Gmina Miejska Głogów i gminy Kotla, Żukowice i Pęcław podpisując w 2018 roku list intencyjny
zobowiązały się do podjęcie wspólnych działań, w szczególności:


przekazanie dla gmin doświadczenia i wyników z realizacji w Głogowie innowacyjnego
i pionierskiego projektu polegającego na oznaczeniu arsenu całkowitego w moczu u blisko
2 tysięcy mieszkańców Głogowa,



wdrożenie programów mających wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców związanych
z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, edukacją zdrowotną oraz wspierających
przedsięwzięcia proekologiczne,
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doprowadzenie do rozszerzenia porozumienia zawartego przez Gminę Miejską Głogów
z KGHM Polska Miedź S.A. i Miedziowym Centrum Zdrowia o gminy Powiatu Głogowskiego,



wspólne wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zarządu
Województwa Dolnośląskiego o pomoc i wsparcie naszych samorządów w działaniach
prozdrowotnych i proekologicznych,



uzyskanie od KGHM Polska Miedź S.A. harmonogramu dalszych prac modernizacyjnych proces
technologiczny, nakierowany na ograniczanie emisji szkodliwych substancji, głównie arsenu”.

Stowarzyszenia JST
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna
Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” powstało w 2018 r. z inicjatywy województwa
dolnośląskiego, powiatu lubińskiego oraz gmin Lubin, Siechnice i Ścinawa. Do jego zadań należy
wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego, zapewnienie dostępu do nowoczesnej służby
zdrowia, pomoc w wyrównywaniu różnic edukacyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspólna
troska o kulturę, historię i dziedzictwo regionalne. Członkostwo w stowarzyszeniu daje też możliwość
uzyskania wsparcia na budowę nowych dróg czy rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości.
Jednym z przedsięwzięć zainicjowanych przez Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” jest
powstanie Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. Projekt tej inwestycji zakłada budowę tras rowerowych
o długości ponad 500 km o wysokim standardzie wykonania.
W dniu 28 października 2020 roku Radni Rady Miejskiej w Głogowie wyrazili zgodę na przystąpienie
Gminy Miejskiej Głogów do stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Odra dla Turystów
Działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2018 r., poz. 723
z późn. zm.) oraz statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją
Gmin propagującą rozwój turystyki Doliny Odry. Siedzibą stowarzyszenia jest Nowa Sól. Członkami
założycielami Stowarzyszenia są gminy: Głogów, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Sulechów, Krosno
Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Górzyca.
Celem stowarzyszenia jest:


wspieranie i upowszechnianie idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia warunków
do rozwoju turystyki w tym turystyki wodnej na rzece Odrze w szczególności poprzez rozwój
infrastruktury turystycznej, promocję i rozwój ruchu turystycznego,



aktywizację gospodarczą dorzecza doliny Odry, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
dorzecza Odry oraz poprawę warunków żeglugowych na rzece,



kreowanie, upowszechnianie oraz promowanie wizerunku regionu ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Doliny Odry i zabytków regionu oraz obszaru członków Stowarzyszenia
jako miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym i kulturalnym,
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podnoszenie wartości lokalnych produktów turystycznych oraz kulturowych znajdujących
się na obszarze terytorialnym gmin - członków Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania potencjału Doliny Odry oraz obszarów należących do sieci Natura 2000,



aktywizację żeglugi śródlądowej na rzece Odrze oraz promocję rejsów po rzece Odrze
w obszarze transgranicznym Doliny Odry,



integrację środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób,
instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym i kulturalnym regionu,



zwiększenie liczby turystów przybywających do regionu w tym korzystających z obszaru Doliny
Odry,



zwiększenie wpływów z turystyki w tym pochodzących z turystyki wodnej,



poprawę infrastruktury turystycznej i kulturalnej,



działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Doliny Odry,



obrony wspólnych interesów oraz współdziałanie na rzecz harmonijnego rozwoju społecznogospodarczego i kulturalnego obszaru Doliny Odry.

W 2020 roku statek LAGUNA realizował rejsy turystyczne dla około 2000 pasażerów.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Powstało w 1993 roku i aktualnie skupia ok 30 miast i gmin z terenu całego kraju, aktywnie działając na
rzecz zdrowia swoich mieszkańców.
Cele Stowarzyszenia to:


poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin,



wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju,



aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony
środowiska i zdrowia,



rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami Zdrowych Miast
w kraju i na świecie.

Projekt Zdrowe Miasta został wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji
Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii ,,Zdrowie dla wszystkich". Ma on na celu
poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.
Oparty jest na holistycznej koncepcji zdrowia („zdrowie to nie tylko brak choroby czy
niepełnosprawności, ale dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny") oraz badaniach naukowych wg
których za zdrowie w ok. 50% odpowiada styl naszego życia, w 20% - warunki środowiskowe, w 20% czynniki genetyczne a ok. 10% - opieka zdrowotna. Takie pojmowanie zdrowia wymaga współpracy
różnych sektorów życia miasta. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status
zdrowotny, to miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania
problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia
miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę. Każde miasto może być
„zdrowym" jeżeli tylko wyrazi chęć posiadania takiego tytułu i podejmuje działania ukierunkowane na
wspieranie zdrowia. Zdrowe Miasta to miasta aktywne w lokalnych działaniach na rzecz zdrowia swoich
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mieszkańców. Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na
osiągnięcie tego celu. Wskazuje natomiast, jak zorganizować działania, aby zwiększyć ich efektywność.
Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego
od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów. Program Zdrowe Miasta to sposób organizacji
działań prozdrowotnych na szczeblu lokalnym.

Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i działa w oparciu o Ustawę Prawo
o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25
czerwca 1999. Stowarzyszenie pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” (DOT) utworzyły
władze samorządowe Dolnego Śląska w styczniu 2000 r. Organizacja ta została stworzona w wyniku
przekształceń dokonywanych w obszarze zarządzania turystyką, zgodnie z normami obowiązującymi
w krajach Unii Europejskiej.
W wyniku reformy administracji państwowej i powołania nowych struktur samorządu terytorialnego,
samorządy przejęły zadania związane ze strategią rozwoju regionalnego, w tym także w obszarze
turystyki. Powołując DOT jako pierwszą w Polsce organizację o charakterze regionalnym władze
samorządowe województwa dolnośląskiego wykazały duże zainteresowanie rozwojem ruchu
turystycznego na Dolnym Śląsku.
Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy szeroko pojęta promocja Dolnego Śląska, jako regionu
posiadającego doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami i Czechami, również jako regionu
charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych
pomników historii i kultury śląskiej. Celem działań jest promocja regionu i tworzenie pozytywnego
wizerunku Dolnego Śląska jako krainy wartej odwiedzenia i zwiedzenia, regionu atrakcyjnego dla
turystów. Główny cel statutowy DOT – wspieranie rozwoju turystyki oraz prowadzenie promocji Dolnego
Śląska – realizowany jest poprzez takie działania jak:


kreowanie pozytywnego z punktu widzenia turystyki wizerunku regionu w kraju i za granicą



organizowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji turystycznej Dolnego Śląska i rozwoju
turystyki



stworzenie zintegrowanego, regionalnego systemu informacji turystycznej



badania i analizy ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku



inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej



szkolenia i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki



inspirowanie i współudział w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych w gminach
i powiatach

Na realizację tych zadań Dolnośląska Organizacja Turystyczna pozyskuje środki z dotacji budżetowych na
zadania zlecone oraz przyjmuje zlecenia na działalność promocyjną na rzecz firm branży turystycznej.
Dzięki pozyskiwanym funduszom prowadzi działalność promocyjną regionu, uczestniczy w krajowych
i zagranicznych targach turystycznych, przygotowuje wydawnictwa promocyjne, organizuje podróże
studyjne dla dziennikarzy lub zagranicznych biur podróży, a także podejmuje szeroką działalność
szkoleniową i edukacyjną na rzecz doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki.
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Związek Pracodawców Polska Miedź
Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Federacji Przedsiębiorców
Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Założycielem Związku był KGHM Polska Miedź
S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej. Związek Pracodawców Polska Miedź
zrzesza 117 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 000 pracowników. Członkami
Związku, oprócz założycieli są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne
dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców. Związek prowadzi szkolenia
z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz
marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu
wydobywczego, finansów oraz prawa.
Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach:
Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Wojewódzkiej Radzie Dialogu
Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych:
Międzynarodowej Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla
przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie
Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji
ds. NDS i NDN. Związek aktywnie współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami, a w szczególności
ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin organizując Międzynarodowe
Kongresy Górnictwa Rud Miedzi, konferencje i seminaria.
Związek Pracodawców Polska Miedź jest: samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej
działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji
oraz partnerem społecznym Parlamentu, Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej,
Związków Zawodowych, Organizacji Pozarządowych
Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców,
a w szczególności:


działanie na rzecz członków i reprezentowanie ich interesów w zakresie ochrony dóbr
niematerialnych i prawnych,



działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,



wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych
porozumień zbiorowych,



inicjowanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu zrzeszonych w Związku pracodawców
ponadzakładowych układów zbiorowych,



oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów
pracodawców,



podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia,
kwalifikacji i wiedzy pracodawców oraz wymiany doświadczeń,



występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi
oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,



działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
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Współpraca międzynarodowa
Gmina Miejska Głogów współpracuje z miastami partnerskimi poprzez wspieranie przedsięwzięć
głogowskich instytucji, stowarzyszeń i szkół, a także poprzez realizację własnych projektów
transgranicznych. W 2020 roku samorząd Głogowa prowadził współpracę z miastami partnerskimi
w Niemczech (Langenhagen, Eisenhüttenstadt i Riesa) i na Ukrainie (Kamieniec Podolski).
Regiony i miasta partnerskie.
Amber Valley - dystrykt w dolinie rzeki Amber w hrabstwie Derbyshire, w centralnej Anglii. Jest to także
okręg składający się z pięciu miast (Alfreton, Belper, Heanor, Langley Mill, Ripley).
Kamieniec Podolski – miasto na Ukrainie w obwodzie Сhmielnickim nad Smotryczem, siedziba
administracyjna rejonu kamienieckiego. Z Kamieńcem Podolskim na Ukrainie współpraca ma głównie
formę uczestnictwa przedstawicieli obu samorządów w uroczystościach miejskich i regionalnych.
W wymianę szkolną z Kamieńcem Podolskim zaangażowany jest Zespół Szkół Politechnicznych, który
współpracuje z tamtejszym Koledżem Industrialnym.
Eisenhüttenstadt – miasto we wschodnich Niemczech nad Odrą, w kraju związkowym Brandenburgia,
w powiecie Oder-Spree.
Laholm - miasto w południowej Szwecji. Siedziba władz administracyjnych gminy Laholm
w regionie Halland. Położone u ujścia rzeki Lagan do cieśniny Kattegat.
Langenhagen − miasto w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, wchodzi w skład związku
komunalnego Region Hanower.
Middelburg – miasto, stolica prowincji Zelandia w południowo-zachodniej Holandii.
Riesa − miasto we wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, wchodzi w okręg
administracyjny Drezno.

W 2020 roku ze względu na pandemię bardzo ograniczono kontakty. Zwieszono wymianę młodzieży,
seniorów, sportowców i delegacji samorządowych.
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Realizacja inwestycji
Inwestycje gminy miały charakter planowy i przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Prowadzono inwestycje w takich dziedzinach, jak budowa i modernizacja odcinków dróg lokalnych,
budowa i modernizacja ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia, modernizacja sieci wodociągowych,
czy rewitalizacja podwórek. Realizowano również zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji
budynków oświatowych, ochrony zdrowia, kultury oraz budowy przestrzeni miejskich. Finansowano
także wiele zadań odnośnie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono inwestycje realizowane w 2020 roku.
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
Lp.

Nazwa zadania

Plan po
zmianach

Wykonanie

210 000,00

209 997,90

106 740,00

106 737,46

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1.
2.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego
i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Budżet Obywatelski - Budowa parkingu dla samochodów wzdłuż
płotu ROD ,,Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej (III Okręg
Konsultacyjny)”

3.

Dokumentacja techniczna - drogi

176 480,00

176 478,00

4.

Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego
na budynek mieszkalny z budynkami TBS

88 400,00

88 399,95

5.

Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich

850 000,00

849 999,99

6.

Infrastruktura na Starym Mieście

1 553 800,00

1 553 792,79

7.

Osiedle Złota Podkowa

719 010,00

719 009,84

8.

Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów,
Nosocice, Widziszów

100 000,00

99 641,60

9.

ul. Starowałowa II etap + poterna - dokumentacja

27 000,00

27 000,00

10.

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska,
Słodowa w Głogowie
Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12 dokumentacja

278 260,00

278 255,87

18 942,00

18 942,00

11.

Razem: 4 128 632,00

4 128 255,40

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
12.

13.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wykonanie wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u oraz
likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania w lokalach
gminnych w budynku przy ul. Legnickiej 6
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - wykonanie wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w.u. w lokalach
gminnych oraz likwidacja dotychczasowego systemu grzewczego Al.Wolności 65-67-69
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30 000,00

29 893,76

45 000,00

43 516,31

14.

15.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – wykonanie wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania z węzłem c.o. oraz instalacją
c.w.u. wraz z wymianą instalacji zimnej wody oraz likwidacją
dotychczasowego systemu grzewczego w budynku gminnym
mieszkalnym przy ul. Elektrycznej 1
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zagospodarowanie podwórza
przy ul. Skłodowskiej – Al. Wolności – Przemysłowa w Głogowie

225 000,00

223 048,08

50 000,00

47 505,62

16.

Wykup działek

961 390,00

696 970,00

17.

Wykup działek

601 700,00

601 700,00

18.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o - objęcie
2 650 000,00
udziałów
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi
14 700 000,00
i komunalnymi

19.

Razem: 19 263 090,00

2 650 000,00
14 686 417,97
18 979 051,74

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
20.

Budżet Obywatelski - Oświetlenie cmentarza przy ul. Legnickiej
w Głogowie

87 890,00

87 886,50

21.

Rozbudowa i modernizacja cmentarza - dokumentacja

91 905,60

91 905,60

179 795,60

179 792,10

Razem:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
22.

Urząd Miejski - aktualizacja Intradok

68 880,00

68 880,00

23.

Urząd Miejski – zakup oraz wymiana akumulatorów w centralnym
UPS

27 000,00

25 584,00

24.

Urząd Miejski – zakup switchy modułowych

155 349,00

155 349,00

25.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

42 400,00

39 273,90

293 629,00

289 086,90

17 000,00

13 030,62

60 000,00

58 149,00

48 000,00

47 450,00

Razem:
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
26.
27.
28.

Zakup dwóch przenośnych urządzeń Drager Alcotest 7510 wraz
z oprzyrządowaniem na potrzeby KPP w Głogowie
Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego
typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Głogowie
Dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu Komendy
Powiatowej Policji w Głogowie mającego służyć jako „Ambulans
kryminalistyczny”

29.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP

50 000,00

50 000,00

30.

Zakup sprzętu do szpitala związanego ze zwalczaniem COVID-19

100 000,00

78 840,00

31.

Zakup urządzenia do masażu serca dla ZRM w Głogowie w związku
z pandemią COVID-19

53 244,00

53 244,00

32.

Modernizacja systemu monitoringu

40 590,00

40 590,00

368 834,00

341 303,62

Razem:
RÓŻNE ROZLICZENIA
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33.

Dokumentacja przyszłościowa - rezerwa celowa inwestycyjna
Razem:

112 449,00

-

112 449,00

-

6 833,00

6 833,00

9 333,00

9 333,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
34.
35.

Budżet Obywatelski - Budowa Placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
Budżet Obywatelski - Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej
na dystans 60 m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym
Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74
w Głogowie

36.

SP Nr 12 - przebudowa korytarzy

327 700,00

208 326,70

37.

SP Nr 12 - przebudowa segmentu żywieniowego

19 190,00

19 187,41

38.

SP Nr 12 - wymiana zbiorników ciśnieniowych wraz z projektem
i pracami towarzyszącymi na pływalni
SP Nr 2 - dostosowanie pomieszczenia do wydawania posiłków
w budynku przy ul. Sikorskiego
SP Nr 3 – adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwie sale
dydaktyczne

12 300,00

12 300,00

19 950,00

19 949,04

53 894,00

53 893,61

1 006 980,00

1 006 974,23

6 888,00

6 888,00

4 500,00

4 500,00

8 610,00

8 610,00

128 950,00

128 945,08

60 000,00

59 520,39

57 346,00

57 262,55

9 371 470,00

9 357 451,30

27 000,00

27 000,00

20 000,00

19 133,88

39.
40.
41.

SP Nr 3 - sanitariaty

42.

Budżet Obywatelski - Kreatywny plac zabaw w Przedszkolu
Publicznym nr 6 w Głogowie
Budżet Obywatelski - Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego
przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, wyburzenie
betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe
i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat
Budżet Obywatelski - Przedszkolna, ogólnodostępna strefa
sportowo - rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana
na terenie PP 20
Budżet Obywatelski - Remont i przebudowa placu zabaw wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21
w Głogowie
PP 10 – zakup windy towarowej i roboty budowlane związane z jej
wymianą

43.

44.

45.

46.
47.

PP Nr 19 – roboty budowlane

48.

Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej

49.

Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 2
w Głogowie.
Pokrycie kosztów związanych z zakupem i wymianą wentylatora
dachowego w pomieszczeniach kuchennych budynku przedszkola
Niepublicznego PROMYK przy ul. Budowlanych 1

50.

Razem: 11 140 944,00

11 006 108,19

OCHRONA ZDROWIA
51.

Dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego – dofinansowanie
zakupu karetki
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100 000,00

100 000,00

52.

Zakup busa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług
Specjalistycznych w Głogowie

255 264,00

226 320,00

53.

Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów

88 050,00

88 041,37

54.

Budowa tężni solankowej

170 000,00

165 606,13

613 314,00

579 967,50

Razem:
POMOC SPOŁECZNA
55.

Dzienny Dom Pobytu – montaż klimatyzacji w kuchni

13 500,00

12 152,40

56.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup serwera

33 000,00

32 980,00

57.

Adaptacja budynku Kino Jubilat na Miejskie Centrum Integracji dokumentacja

48 470,00

48 462,00

94 970,00

93 594,40

41 796,00

41 795,40

53 824,00

53 821,64

Razem:
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
58.
59.

Zakup wraz z montażem pojemników do zbiórki drobnych
elektroodpadów
Budżet Obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie
kościoła Bożego Ciała w Głogowie

60.

Doświetlenie przejść dla pieszych

51 200,00

51 148,94

61.

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
związanej
z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy
drogach publicznych

28 609,00

28 597,50

62.

Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa

58 500,00

42 189,27

63.

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w celu ochrony
i udostępnienia cennych przyrodniczo obszarów rzeki Odry przystań Neptun II - dokumentacja

38 630,00

38 622,00

1 854 247,00

1 852 857,11

2 863 074,00

2 863 072,39

1 610 479,00

1 610 478,23

12 300,00

12 300,00

18 204,00

18 204,00

5 500,00

5 500,00

13 000,00

13 000,00

7 000,00

7 000,00

64.
65.

Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański w Głogowie

66.
67.
68.

69.

70.
71.

Budżet Obywatelski - Budowa wiaty grillowej przy budynku
ul. Perseusza
Budżet Obywatelski - III Etap realizacji zagospodarowania placu
pomiędzy ulicami Matejki – Sikorskiego – Przemysłowa Mickiewicza – miejsca parkingowe, zabawka linowa pająk,
dodatkowe
chodniki,
szutrowe
ścieżki,
monitoring
wyremontowanego placu (3 kamery), uzupełnienie zabawek wraz
z ogrodzeniem na placu zabaw
Budżet Obywatelski - Przeszkodowy tor „OCR” dla mieszkańców
Głogowa. Rozbudowa konstrukcji do street workout przy
ul. Budowlanych
Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej
24-24b w Głogowie
Wykonanie i montaż tablicy z piaskowca upamiętniającej XVwiecznego Głogowianina Kaspra Elyana
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72.
73.
74.

Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową
i budową niezbędnej infrastruktury
Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju
ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem
zabaw – dokumentacja

75.
76.

Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów

941 500,00

941 499,93

129 000,00

128 810,15

20 910,00

20 910,00

519 130,00

512 319,72

91 683,00

90 480,28

77.

Zakup wiat przystankowych

36 900,00

24 415,50

78.

Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych

100 000,00

85 000,00

Razem: 8 495 486,00

8 442 022,06

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
79.

Miejski Ośrodek Kultury - wymiana drzwi wejściowych do budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury

50 000,00

48 608,76

80.

Miejski Ośrodek Kultury - zakup fortepianu koncertowego

23 800,00

23 800,00

81.

Miejski Ośrodek Kultury -remont toalet publicznych w budynku

100 000,00

100 000,00

82.

Fort Gwiaździsty

30 750,00

30 750,00

83.

Iluminacja świetlna północnej części Zamku Książąt Głogowskich

141 450,00

141 450,00

84.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

300 000,00

300 000,00

646 000,00

644 608,76

3 300 000,00

3 300 000,00

Razem: 3 300 000,00

3 300 000,00

OGÓŁEM: 48 637 143,60

47 983 790,67

Razem:
KULTURA FIZYCZNA
85.

Chrobry Głogów S.A. - objęcie akcji

Szczegółowy wykaz inwestycji zawarty jest w sprawozdaniu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów
za 2020 r.
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Pozyskane środki zewnętrzne
Gmina od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych. Dzięki
tym pieniądzom realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które wpływają na polepszanie
warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. Pozyskano środki finansowe na zadania infrastrukturalne
i społeczne. Część złożonych projektów rozpatrzonych zostanie dopiero w 2021 roku.
Poniżej w formie tabelarycznej zostały przedstawione
z wyszczególnieniem programów i instytucji finansujących.

pozyskane

środki

finansowe

Wykaz projektów w 2020 r.
Lp.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
13.

14.
15.

Tytuł projektu
„Zakup busa na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Rehabilitacji i Usług
Specjalistycznych w Głogowie”
„Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020
pobyt dzienny
„Zdalna szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego
BGK- budowa TBS nr 17 w Głogowie ul.
Gen. Józefa Sowińskiego
„Posiłek w szkole i w domu”- moduł 3
„Wspieranie JST w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
„Zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2020
roku dla SP- 6”
„Zdalna szkoła +”
„Wniosek o uzyskanie środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i
powiatów”
„Urządzanie terenów zielonych przez
nasadzenia w Gminie Miejskiej Głogów”
„Remont jezdni ul. K. Sprawiedliwego
wraz z odwodnieniem w Głogowie”

Wartość
projektu
255.263,43 zł

Program - instytucja

Wartość dotacji

„Program wyrównywania
różnic miedzy regionami
III”
Fundusz Solidarnościowy

77.635,55 zł

99.396,00 zł

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa

99.396,00 zł

8.469.870,38 zł

1.694.009,01 zł

458.758,99 zł
218.600,00 zł

Bank Gospodarstwa
Krajowego
DUW/ Kuratorium Oświaty
DUW

54.942,00 zł

MEN

43.791,00 zł

114.999,36 zł

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa
DUW

114.999,36 zł

WFOŚiGW
We Wrocławiu
DUW Wrocław

66.598,20 zł

116.121,00 zł

6.366.877,00 zł

119.930,00 zł
6.467.399,00 zł

92.160,00 zł

126.286,04 zł
100.000,00 zł

6.366.877 zł

1.284.367,11 zł

Łączna wartość projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2020 roku wynosi: 22.742.157,16
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Działania i wydatki związane z COVID -19.
Począwszy od 6 marca 2020 roku pracownicy Urzędu Miejskiego i podległych jednostek realizowali
zadania związane z pandemią koronawirusa. Koordynowano działania wszystkich placówek gminnych.
W pierwszej fazie działań pracownicy uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego organizowanego z udziałem przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz samorządów. Na posiedzeniach omówiono
przewidywany rozwój sytuacji, określono i doprecyzowano sposoby łączności i przepływu informacji
pomiędzy podmiotami w sytuacji utrudnionego lub niemożliwego kontaktu osobistego.
W dniu 6 marca uruchomiono również Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Celem
funkcjonowania dyżuru jest przyjmowanie wszelkich informacji pochodzących ze struktur Zarządzania
Kryzysowego poziomu wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego oraz przekazywanie zwrotne
wszelkich pism Prezydenta do ww. organów. Dyżur centrum funkcjonuje nieprzerwanie do chwil obecnej
całodobowo, na bazie pracowników biura, również w sobotę, niedzielę oraz w czasie Świąt.
Korzystając z wcześniej przygotowanej bazy danych zawartej w Miejskim Planie Zarządzania
Kryzysowego dokonywano zakupów sprzętu ochronnego na potrzeby gminy oraz wskazanych przez
Prezydenta służb współpracujących z gminą (na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców).
W pierwszych tygodniach pandemii Gmina była często jedynym dostarczycielem środków ochrony
osobistej dla jednostek pomocowych i bezpieczeństwa. Dostarczano sprzęt w postaci maseczek
ochronnych, przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych oraz innych niezbędnych asortymentów
sprzętu, szczególnie w czasie, gdy jednostki miały utrudniony dostęp do takiego sprzętu. Zapewniano w
ten sposób ciągłość funkcjonowania jednostek pomocowych i bezpieczeństwa. Opracowano oraz
wdrożono do realizacji wewnętrzną procedurę na wypadek stwierdzenia zgonów osób na Covid.
Nawiązano kontakt z osobą która zgodziła się pełnić funkcję Koronera na potrzeby gminy (problem
ogólnopolski).
Przez cały czas trwała koordynacja działań pomiędzy Prezydentem a Wojewodą, Wojskami Obrony
Terytorialnej, Państwową Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalem, Powiatową
Inspekcją Sanitarną oraz jednostkami gminnymi. Codziennie opracowywane były oraz przekazywane
podmiotom wskazanym przez Prezydenta listy osób z obszaru gminy objętych kwarantanną lub
decyzjami PSSE i Policji. Koordynowane były działania z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie dostaw żywności i leków dla osób będących w kwarantannie. Dostawy były
realizowane przez gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na potrzeby zabezpieczenia ciągłości działań zostały zorganizowane miejsca noclegowe dla osób
bezdomnych mających podlegać kwarantannie, a także całodzienne wyżywienie dla żołnierzy Wojska
Obrony Terytorialnej realizujących zadania na obszarze gminy,
Zorganizowano system dostaw żywności dla osób starszych pozostających w domu (wspólnie
z MOPS, Wojskami Obrony Terytorialnej, Ochotniczą Strażą Pożarną i Caritas).
Prowadzono akcje odkażania placów zabaw, wiat przystankowych, przycisków sygnalizacyjnych. Mając
na uwadze osoby starsze, samotne, niepełnosprawne uruchomiono w Dziale Zdrowia i Spraw
Społecznych UM specjalnie dedykowany dla osób potrzebujących telefon 76/7265534.
Koordynowano akcję pakowania maseczek jednorazowych, zbierania zapotrzebowania oraz
przekazywania ich głogowskim seniorom, bezdomnym i osobom potrzebującym, w którą zaangażowali
się urzędnicy, radni i wolontariusze.
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Organizowano wspólną z Caritasem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej akcję ,,Zupa dla Głogowian”,
gdzie wolontariusze 3 razy w tygodniu rozwozili zupę dla 50 samotnych seniorów z Głogowa.
Zakupiono aparat do znieczuleń Primus IT z monitoringiem IACS, zawierający respirator dla
Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. wartości 78 840 zł. Środki te miały być przeznaczone na
„fundusz działkowca” jednak decyzją zarządów ROD, zwrócono się z prośbą o dokonanie takiego zakupu
zamiast przyznania dotacji.
W grudniu przekazano przy współpracy z Caritasem oraz wolontariuszami 150 paczek świątecznych
głogowskim seniorom potrzebującym pomocy. Stowarzyszeniom, które otrzymały wsparcie finansowe
na działalność w 2020 r., w tym organizację wigilii, zezwolono zamiast uroczystości – wykonać paczki
żywnościowe i dostarczyć do domów.
W momentach problemów kadrowych oddelegowywaliśmy pracowników Urzędu do pomocy
w Sanepidzie. Koordynowano i wdrażano standardy postępowań i bezpieczeństwa w kolejnych krokach
powrotu dzieci do przedszkoli i szkół.
W czasie pandemii duże znaczenie miała akcja informowania mieszkańców o działaniach rządu
i samorządu. W związku z tym przeprowadziliśmy szereg działań społecznych i informacyjnych, również
o akcjach oddolnych m.in.:
•

Informowanie głogowian o tym, gdzie mogą zgłosić się po pomoc (media, serwisy
społecznościowe, grafiki, plakaty).

•

Zdalny urząd – informowanie i edukacja o zdalnych możliwościach kontaktów
z urzędem, zdalne załatwianie spraw, profil zaufany.

•

Kampania #BądźOdpowiedzialny – edukująca potrzebę pozostania w domu i izolacji
społecznej, zasady pracy urzędu i jednostek miejskich, pomoc dla potrzebujących, specjalny
nr telefonu, pomoc psychologiczna udzielana przez jednostki (dedykowane zakładki na
stronie internetowej).

•

Akcja społeczna Wspierajmy się – skierowana by pomóc restauratorom. Dedykowana
zakładka, logo akcji, spot promujący, grafiki.

•

DGL Razem - Porady, dobre praktyki, konkursy, relacje z działalności, ale przede wszystkim
oferty pomocy – działalność członków grupy – dziś prawie 6.tys. osób.

•

Akcja Pomoc Sąsiedzka – skierowana do mieszkańców bloków (wymiana korespondencji
potrzebujący – chętny pomóc) za pomocą prostego narzędzia. Realizowana przez cały okres
izolacji. Partner: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze.

•

DGL BAZAR – skierowane do przedsiębiorców, producentów żywności, handlowców. Szybka
wymiana kontaktów, zakresu i charakteru usług.

•

Kup chryzantemę – akcja społeczna by wesprzeć hodowców i handlowców kwiatów.

•

Głogów Razem Na Święta – informowanie w dedykowanej zakładce o akcjach społecznych,
ofertach przedsiębiorców i handlowców.

Głogowscy przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta ograniczeniami związanymi z
ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, mogli
ubiegać się o pomoc:
•

odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych,
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•

rozłożenie zaległości na raty,

•

umorzenie odsetek,

•

ulgi w czynszach, gdy lokal należy do zasobów miejskich,

•

ulgi w opłatach za dzierżawę pawilonów handlowych,

•

umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu za czas epidemii.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej
Głogów, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej mogli ubiegać się o umorzenie części
lub całości należności z tytułu czynszu najmu.
Tylko w 2020 roku udzielono ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 915 578,04 zł
i odsetek za zwłokę w wysokości 4 909,40 zł. Ponadto w ww. okresie ulgi w formie odroczenia terminów
płatności lub rozłażenia płatności na raty wyniosły 160 845,88 zł. Skutek finansowy tych ulg na dzień
31.12.2020 r. wyniósł 16 143,00 zł.
Miejska Strefa Biznesu również włączyła się w wsparcie lokalnych przedsiębiorców. W ramach wsparcia
w okresie pandemii MSB podejmowała następujące działania:
•

regularne informacje dla mikroprzedsiębiorców dotyczące tarcz, wraz z wyjaśnieniami,

•

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie w celu przekazywania pełnej
informacji dotyczącej tarcz dla lokalnych przedsiębiorców,

•

konsultacje indywidualne, dotyczące należności tarczy dla konkretnego lokalnego biznesu,

•

indywidualne wsparcie przy wypełnianiu wniosków do tarcz,

•

ogólnodostępne filmy instruktażowe (FB MSB) jak założyć profil zaufany, jak skanować
i zmniejszać dokumenty, które należy załączyć do tarcz,

•

webinaria i wyzwania mające na celu przeniesienie stacjonarnych biznesów do świata
online.

Podczas pandemii COVID-19 miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi między innymi
w zakresie wsparcia seniorów. Harcerze pomagali robić zakupy seniorom czy dostarczać jedzenie. Caritas
przy wsparciu finansowym Gminy przygotowywał ciepłe posiłki dla najbardziej potrzebujących seniorów
oraz paczki żywieniowe przed Świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Również na zlecenie miasta
organizacja pozarządowa realizowała projekt "Maseczki ochronne dla głogowian", dzięki czemu zostało
uszytych 5 tysięcy maseczek, które otrzymali mieszkańcy Głogowa. Jednocześnie Miejska Strefa Biznesu
nieodpłatne udostępniała salę organizacjom pozarządowym, które zajmują się wspieraniem rodzin
w walce z depresją, problemami szkolnymi dzieci w czasie pandemii.
Gmina nie otrzymała środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zwalczanie COVID-19.
Za pośrednictwem wojewody z zasobów centralnych otrzymano transport maseczek ( 35.000 szt.),
środków odkażających ( 1131 opakowań po 5 l ) oraz transport termometrów ( 93 szt.) na rzecz jednostek
oświaty. Niektóre jednostki otrzymały także drobne wsparcie z poszczególnych resortów.
Zestawienie najważniejszych wydatków związanych ze zwalczaniem COVID-19 znajduje się w załączniku.
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Informacja dodatkowa – działania MOPS:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, nieprzerwanie pełnił dyżury telefoniczne po godzinach
pracy MOPS, tj. od 15:00 do 19:00 w dni robocze, natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach od
7:00 do 19:00.
W okresie wiosennym, gdy ze względów bezpieczeństwa zostały zamknięte placówki wsparcia dziennego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie osobom starszym i schorowanym, które korzystały ze
wsparcia Domu Dziennego Pobytu (jednostka podległa MOPS) dostarczał gorący posiłek do miejsca ich
zamieszkania. Z chwilą możliwości otwarcia placówki przez okres kilku miesięcy seniorzy korzystali
z posiłków na miejscu. W okresie zaostrzenia epidemii posiłki wydawane były części seniorom na wynos,
bądź za pośrednictwem osób najbliższych. Natomiast pozostałym seniorom nadal posiłki dowożone były
do miejsca ich zamieszkania. Zarówno wydawanie posiłków na wynos, jak i dowóz do miejsca
zamieszkania odbywało się zgodnie z zaleceniami Wojewody Dolnośląskiego, tj. z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Ponadto w marcu 2020 r., z chwilą zamknięcia szkół, przedszkoli oraz żłobków, placówki te dysponowały
zapasami żywności, która przy wsparciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie zostały rozdysponowane i przekazane m.in. do Schroniska dla Osób Bezdomnych
w Żukowicach, Domu Samotnych Matek wraz z Dziećmi w Głogowie, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
i Usamodzielniania DOM w Głogowie, Kuchni Brata Alberta w Głogowie oraz do Domu Dziennego Pobytu
„Cicha Przystań”.
Od samego początku pandemii koronawirusa, MOPS w Głogowie nieustannie współpracował m. in.
z Biurem Zarządzania Kryzysowego w Głogowie, Urzędem Miasta Głogowa, Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną, Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego, z Żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej,
czy też z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Codziennie, również w weekendy i święta
pracownicy MOPS w Głogowie kontaktowali się z osobami, które zostały umieszczone na liście osób
objętych kwarantanną lub izolacja domową, sprawdzając jednocześnie czy są one zabezpieczone
w podstawowe produkty żywnościowe, umożliwiające przygotowanie gorącego posiłku oraz czy nie
zgłaszają innych potrzeb (w tym związanych ze stanem zdrowia).
Osobom i rodzinom pozostającym w kwarantannie, a które zgłaszały potrzebę wsparcia w formie
żywności, Ośrodek przy pomocy żołnierzy WOT oraz Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego dostarczał
przygotowane uprzednio paczki żywnościowe. Asortyment paczek zawierał produkty
o długim terminie ważności i umożliwiał osobom przygotowanie gorącego posiłku. Paczki zostały
sfinansowane przez Gminę Miejską Głogów i przekazane Ośrodkowi do dyspozycji zgodnie z potrzebami
osób pozostających w kwarantannie. Jednocześnie osoby te objęte były pomocą żywnościową
przeznaczoną do bezpośredniej konsumpcji (chleb, jaja, masło, mleko, ziemniaki), która była dostarczana
pod indywidualne zapotrzebowanie osób wymagających wsparcia. Ośrodek przez cały czas koordynował
przygotowanie i wydawanie żywności osobom potrzebującym, współpracując bezpośrednio z innymi
podmiotami (PSS „Społem”, Sklep „Stokrotka”) zaangażowanymi w pomoc.
Dodatkowo osoby przebywające w kwarantannie, które wymagały wsparcia psychologicznego bądź
psychiatrycznego miały możliwość korzystania z takiego poradnictwa, poprzez rozmowę telefoniczną
odpowiednio z lekarzem psychiatrą, psychologiem lub pracownikiem socjalnym MOPS w Głogowie.
W stosunku do osób bezdomnych pozostających w przestrzeni publicznej w okresie epidemii, zwłaszcza
w okresie jesienno – zimowym prowadzone były przez pracowników socjalnych patronaże miejsc,
w których najczęściej przebywają osoby bezdomne. Wizytacja miejsc odbywała się zarówno we
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wczesnych godzinach rannych, jak i wieczornych przy wsparciu służb mundurowych (policji, ochotniczej
straży pożarnej oraz wolontariuszy Akademii Sportów Obronnych). Podczas patronaży osoby bezdomne
otrzymywały gorący posiłek (zupę) i napój (herbatę), przygotowywane przez głogowskich
restauratorów. Przekazywane były również środki ochrony osobistej (maseczki).
Nadmienić należy, iż od momentu ogłoszenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zarówno pracownicy socjalni, jak również
wolontariusze zgłaszający się do tutejszego Ośrodka wspierali osoby starsze, samotne oraz przebywające
w kwarantannie poprzez dokonywanie zakupów i dostarczanie ich do miejsca zamieszkania.
W celu minimalizacji ryzyka transmisji koronawirusa w wśród osób przebywających w DPS-ach,
wprowadzone zostały obligatoryjne zasady testowania w procedurze przyjęcia osób do tego typu
jednostek. W związku z tym pracownicy socjalni MOPS w Głogowie, aby umożliwić osobom kierowanym
do DPS wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, podejmowali działania mające na celu
uzyskanie zlecenia na wykonanie testu w kierunku COVID-19, a w dalszej kolejności nadzorowali termin
testowania.
Od 20 października 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przystąpił do realizacji
Programu „Wspieraj Seniora”. Program ze względu na bezpieczeństwo seniorów, ma na celu wsparcie
osób starszych w zabezpieczeniu ich w artykuły pierwszej potrzeby, ograniczając tym samym
konieczność przemieszczania się w przestrzeni publicznej. W ramach programu osobom starszym
dostarczane były artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,
leki. Pracownicy socjalni również wykonywali czynności związane z codziennym funkcjonowaniem,
np. pomoc w sprawach urzędowych (jeżeli zakres tych usług nie wymagał upoważnienia od seniora lub
udostępnienia danych wrażliwych), a także wyprowadzaniem psa, itp. Zakres usług świadczonych przez
pracowników socjalnych na rzecz osoby starszej był ograniczony, tzn. z zachowaniem dystansu
sanitarnego. Czynności te pracownicy socjalni prowadzili po godzinach pracy Ośrodka.
Dodatkowo pracownicy z chwilą wprowadzenia na terenie całego kraju obostrzeń dotyczących zasad
przemieszczania się w miejscach publicznych, pomagali w dostarczaniu maseczek ochronnych osobom,
które nie były w stanie zabezpieczyć się w tego rodzaju środki ochrony osobistej, a w szczególności
osobom bezdomnym oraz seniorom i osobom niepełnosprawnym, pozostającym pod opieką MOPS
w Głogowie. Maseczki te pochodziły m.in. od Fundacji Owoc Głogu, Służby Więziennej oraz Gminy
Miejskiej Głogów.
Nadmienić należy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oprócz szerokiego wachlarza
działań na rzecz mieszkańców miasta Głogowa, mającego na celu zapewnienie im jak największego
bezpieczeństwa w okresie trwania pandemii koronawirusa, podjął również działania w celu
zabezpieczenia pracowników Ośrodka. W związku z tym, z budżetu będącego do dyspozycji placówki
zakupione zostały środki ochrony osobistej na łączną kwotę 6 573,99zł., środki dezynfekujące na kwotę
4 348,05zł., termometry bezdotykowe na kwotę 599,99zł. W budynku MOPS dostosowano również
punkty przyjmowania wniosków i pism oraz dokumentów od mieszkańców miasta Głogowa montując
osłony antybakteryjne, których łączny koszt wyniósł 3 579,30zł. Zakupiono również 7 bezdotykowych
dystrybutorów do dezynfekcji rąk na łączną kwotę 15 120,00zł. Środki te zostały przekazane przez
Wojewodę Dolnośląskiego w ramach dofinansowania zadań własnych.
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Załącznik - Tabela wydatki poniesione przez Gminę Miejską Głogów.

KWOTA WYDATKU
§ 4210

RODZAJ WYDATKU

KWOTA WYDATKU §
4300

Maski wszystkich typów, filtry, kombinezony,
rękawiczki, okulary ochronne itp.

533.316,26

0,00

Środki dezynfekujące wszystkich rodzajów.

40.962,49

369,00

Dezynfekcja obiektów na terenie gminy.

0,00

56.580,00

Wyżywienie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
wykonujących zadania na obszarze gminy.

0,00

25.980,00

Paczki dostarczane przez MOPS osobom samotnym,
nie posiadającym wsparcia rodziny będącym na
kwarantannie lub w izolacji domowej.

15.286,70

0,00

Wyposażenie mieszkania dla osób izolowanych.

2.186,76

0,00

0,00

4.059,04

Wsparcie sprzętowe Pogotowia Ratunkowego.

11.526,08

0,00

OGÓŁEM W PARAGRAFACH

603.278,29

86.988,04

Ogłoszenia społeczne dotyczące COVID.

Razem

690.266,33

ZAKUPIONY ASORTYMENT
NAZWA

ILOŚĆ

J. MIARY

Fartuchy i kombinezony

1702

sztuk

Płyny do dezynfekcji - wszystkich typów

2863

litry

3

sztuk

Przyłbice ochronne

1721

sztuk

Maseczki wszystkich typów

66582

sztuk

Rękawice jednorazowe

18100

sztuk

471

sztuk

5

sztuk

Pulsoksymetry profesjonalne – Pogotowie Ratunkowe

Okulary ochronne
Termometry / pirometry
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Dodatkowo:


konkurs ofert OPP – szycie maseczek 10.000 zł,



zakup urządzenia do znieczuleń (wraz z respiratorem) dla szpitala – 78 840 zł.

Podsumowanie
Ubiegły rok był dla Gminy Miejskiej Głogów sprawdzianem w dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości. Podejmowane przez nas kroki przeciwdziałające pandemii COVID-19 wykazały gdzie jest
dobra i sprawna organizacja a gdzie należy wdrożyć nowe rozwiązania. Szczególnym wsparciem
objęliśmy osoby wymagające opieki, osoby ze szczególnymi potrzebami oraz seniorów. Działania te były
przedmiotem codziennej aktywności pracowników Urzędu i jej struktur organizacyjnych.
Pomimo pandemicznego, ciężkiego okresu, w dalszym ciągu realizowaliśmy strategię rozwoju miasta.
W Głogowie stale prowadzone były działania związane z poprawą jakości życia, która uznana została za
najważniejszy priorytet działań rozwojowych. Kontynuowano zadania inwestycyjne z zakresu
infrastruktury miejskiej. Realizowane były także zadania zwiększające atrakcyjność spędzania czasu
wolnego w mieście, a także poprawiające jakość środowiska miejskiego.
W ramach polityki gospodarczej wspieraliśmy głogowskich przedsiębiorców borykających się ze
skutkami pandemii. Miasto prowadziło również aktywną politykę na rzecz wzmacniania
przedsiębiorczości i inwestycji oraz pozyskiwania ze środków zewnętrznych funduszy do sfinansowania
miejskich projektów.
Zaprezentowany Raport o Stanie Gminy za 2020 r. stanowi potwierdzenie realizacji działań wpisujących
się w oczekiwania mieszkańców i zgodnych z obowiązującymi strategiami, sukcesywnie prowadzonej
polityki rozwoju miasta i reagowania na istniejące zagrożenia.
Odpowiedzialność za równoważenie takich sfer rozwoju jak: społeczna, gospodarcza oraz środowiska
spoczywa w dużej mierze na Gminie. Jej skutkiem w wymiarze lokalnym jest trwała poprawa jakości życia
mieszkańców Głogowa.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie posłużą Państwu jak i mieszkańcom Głogowa do
ugruntowania wiedzy na temat funkcjonowania Gminy Miejskiej Głogów, a także staną się podstawą do
prowadzenia konstruktywnego dialogu na temat przyszłości miasta i jego perspektyw.
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