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RAPORT O STANIE GMINY GŁOGÓW
W ROKU 2018
Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt
Gminy Głogów przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018.
Raport jest podsumowaniem 2018 roku ze wskazaniem głównych kierunków i priorytetów na
2019 rok.
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FINANSE GMINY:

Budżet gminy na 2018 rok zakładał dochody w kwocie 36.132.731,00 zł. oraz wydatki w
kwocie 40.746.997,00 zł.. Planowano również przychody w kwocie 5.732.066,00 zł. oraz
rozchody w wysokości 1.117.800,00 zł..
Od założonych dochodów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
Mimo, że w ciągu roku plan dochodów zwiększano o środki z tyt. dotacji na zadania własne i
zlecone, część subwencji oświatowej, podatków i innych opłat, to plan należało zmniejszyć
do kwoty 34.227.358,61 zł. Było to związane z wycofaniem zaplanowanych dotacji w kwocie
3.873.109,50 zł. na zadania inwestycyjne pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – zadania nie zrealizowano oraz „Rozbudowę
wraz z przebudową Zespołu Szkół w m. Serby” – dotacji nie otrzymano w 2018 r. w kwocie –
2.003.048,50 zł.
Zrealizowano dochody w wysokości 36.479.990,39 zł. tj. w wyższej kwocie od planowanych,
gdyż otrzymano nieplanowane wpływy m. in. z tytułu złożonych korekt podatku od
nieruchomości przez firmy za lata 2013-2017.
Plan wydatków mimo, że w ciągu roku zwiększono o środki m. in. z tytułu dotacji i innych, to
należało zmniejszyć do kwoty 39.694.844,61 zł., co było związane z brakiem realizacji
zadania inwestycyjnego pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Głogów w aglomeracji Głogów”. Nie zrealizowano również planowanej inwestycji pn.
„Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach”, którą wycofano w ciągu roku.
Wydatki w 2018 r. zrealizowano w wysokości 37.793.121,43 zł. Na niższe wykonanie
wydatków miało wpływ wprowadzenie do planu dużej kwoty bez konkretnego przeznaczenia
oraz niższe wydatki poniesione na niektóre zadania.
Z planowanych przychodów wycofano pożyczkę w kwocie 1.682.066,00 zł., którą planowano
na zadanie pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w
aglomeracji Głogów”, którego nie realizowano.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie
1.313.131,04 zł., przy planowanym w kwocie 5.467.486,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia na zadania bieżące w kwocie
162.437,92 zł. na plan 175.936,00 zł., natomiast majątkowe w kwocie 122.916,07 zł. na plan
145.468,00 zł.
Na promocję gminy w 2018 r. wydatkowano 46.075,72 zł., które przeznaczono na publikację
w prasie – 6.667,40 zł. wykonanie i archiwizacja zdjęć oraz produkcja i emisja filmów
informacyjnych zlecone przez gminę TV MASTER – 23.610,83 zł.. druk gazetki, materiały
promocyjne i inne wydatki – 15.797,49 zł.
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W 2018 r. zrealizowano następujące wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
•

„Podnieś swoje kompetencje kluczowe na kwotę 169.947,15 zł. – środki unijne;

•

„Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach” na kwotę –
6.521.107,53 zł., z tego otrzymane środki unijne – 1.335.365,50 zł., środki własne –
5.185.742,03 zł.

REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 285 353,99 zł. Pierwotnie ustalone zadania we wrześniu 2017 roku były wielokrotnie
zmieniane w trakcie roku 2018 przez mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy.
Zadania po zmianach w budżecie gminy były w większości realizowane.

Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć,
zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa:
•

Remont schodów przy świetlicy w Grodźcu Małym z powodu braku oferentów;

•

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ruszowicach (zakup, dostawa i montaż
urządzenia zabawowego)z powodu braku oferentów.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia, które obrazuje tabela poniżej.
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Nazwa sołectwa

Środki funduszu

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Wykonanie

Plan ogółem
2.

3.

Borek

24 070,00

6.

4.

Razem:

13 199,00

zakup kosiarki samojezdnej
transport wycieczki

2 500,00

doposażenie świetlicy wiejskiej

4 971,66

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

984,49

pielęgnacja parku w Borku

569,00
1 000,00

doposażenie OSP Borek

500,00

doposażenie oddziałów przedszkolnych w SP w Przedmościu

Bytnik

12 868,00

Razem:

12 864,64
11 000,00

zagospodarowanie ternu przy świetlicy

Grodziec Mały

23 724,15

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

496,65

naprawa kosiarki i kosy

100,00

doposażenie punktu przedszkolnego w SP w Przedmościu

399,99

doposażenie OSP w miejscowości Borek

500,00

doposażenie świetlicy wiejskiej w Bytniku

368,00

31 399,00

Razem:

26 159,94

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

1 953,83

doposażenie boiska

1 499,81

remont schodów przy świetlicy

0,00

oprawa muzyczna

2 000,00

zakup kosy do koszenia

2 999,00

organizacja wycieczki

1 000,00

10 209,00

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

6 000,00

czyszczenie i zagospodarowanie stawu p.poż.

498,30

zakup węży ogrodowych

Klucze

18 032,00

Razem:

18 031,26
700,09

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

Krzekotów

transport wycieczki

1 500,00

wyposażenie świetlicy

5 799,17

oprawa oświetleniowa

8 000,00

oprawa muzyczna

2 032,00

13 992,00

Razem:

12 372,82

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Przedmoście

41 643,00

12 372,82

Razem:

40 228,01

oprawa muzyczna

1 900,00

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek

1 859,94
96,98

zakup preparatu na chwasty

2 000,00

doposażenie punktu przedszkolnego w SP w Przedmościu

34 371,09

zagospodarowanie boiska

Ruszowice

41 643,00

Razem:

19 479,98
599,99

naprawa kosiarek i traktorka do koszenia

9 680,00

doposażenie OSP Ruszowice

699,99

zakup części do kosiarek i traktorka

8 500,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Serby

41 643,00

Razem:
doposażenie siłowni przy Orliku

40 841,14
11 869,00

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

2 280,57

monitoring Orlika, placu zabaw i siłowni w Serbach

8 500,00
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przygotowanie terenu na parking

917,57

naprawa namiotu

200,00

zakup strojów sportowych

931,00
16 143,00

budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy szkole w Serbach

Stare Serby

Szczyglice

Turów

Wilków

13 743,00

Razem:

13 739,36

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i traktorka

696,37

zakup środków do konserwacji

300,00

cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy w Starych Serbach

5 000,00

wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Serbach

5 742,99

doposażenie OSP

2 000,00

17 074,00

Razem:

15 550,00

oprawa muzyczna dożynek

1 500,00

doposażenie OSP

3 500,00

zakup kosiarki (wsp.przeds.Turów)

6 950,00

zagospodarowanie obszarów sołectwa

3 600,00

14 617,00

Razem:

11 746,60

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

1 616,60

zakup kosiarki (wsp.przeds.Szczyglice)

6 950,00

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

3 180,00

39 103,00

Razem:
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

39 046,55
15 943,99

oprawa muzyczna

1 500,00

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

1 102,56
500,00

naprawa kosiarki
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki
OSP Wilków

20 000,00
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Zabornia

11 577,00

Razem:

11 569,54
400,00

doposażenie terenów rekreacyjnych (zakup witacza)

RAZEM

321 404,00

utwardzenie drogi

2 000,00

modernizacja świetlicy

8 170,00

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki

299,54

doposażenie OSP Borek

500,00

doposażenie punktu przedszkolnego w SP w Przedmościu

200,00

285 353,99
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY:
W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1. Szkoła Podstawowa w Serbach;
2. Szkoła Podstawowa w Wilkowie;
3. Szkoła Podstawowa w Przedmościu;
4. Publiczne Przedszkole w Serbach;
5. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu;
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu;
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie;
8. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie.
Analiza zatrudnienia oraz wydatków zrealizowanych w 2018 roku przedstawia tabela poniżej:
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa
w Serbach
Szkoła Podstawowa
w Wilkowie
Szkoła Podstawowa
w Przedmościu
Publiczne
Przedszkole w
Serbach
Gminny Ośrodek
Kultury w
Przedmościu
Gminna Biblioteka
Publiczna w
Przedmościu
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Głogowie
Wiejski Ośrodek
Zdrowia w
Krzepowie

Liczba
zatrudnionych
pracowników- etaty
36,2

Wykonany budżet
w 2018 roku bez
inwestycji w zł.
2.681.676,45

20,99

1.395.237,08

37,18

2.777.704,03

8,07

594.215,78

5,1

836.921,55

0,88

82.188,53

8

404.512,76

5,25

543.836,26
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MIESZKAŃCY GMINY:
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o
52 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6.655 osób, w tym 3.363 kobiet i
3.292 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
•

liczba mieszkanek w wieku
a liczba mieszkańców – 635;

•

liczba mieszkanek w wieku (15-59 lat) wynosiła 2.077 osób, a liczba mieszkańców w
wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2.306;

•

liczba mieszkanek w wieku powyżej 64 lat wynosiła 726, a liczba mieszkańców 351.

(14

lat

i

mniej)

wynosiła

560

osób,

Migracje przebiegały w kierunku ościennych wiosek oraz dużych miast i związane były z
pracą oraz zakupem działek budowlanych w celach mieszkaniowych. Na koniec 2018 r. dane
dot. urodzeń i zgonów przedstawiały się następująco:
•

w 2018 r. narodziło się w gminie 66 osób, w tym 38 dziewczynek i 28 chłopców, a
zmarło 70 osób, w tym 33 kobiety i 37 mężczyzn.

OCHRONA ZDROWIA:
Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy, zarządzanych przez gminę –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie.
Liczba pacjentek i pacjentów w 2018 r., korzystających z tego podmiotu wynosiła 2108, a
liczna udzielonych świadczeń zdrowotnych – 10.649, w tym 2.740 dzieciom i młodzieży do
16. roku życia.
W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie 01.01.2018 r. –
31.12.2018 r. z Dolnośląskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we
Wrocławiu, gwarantowane świadczenia zdrowotne dotyczą następujących świadczeń:
1. porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych;
2. porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych;
3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
4. porada patronażowa;
5. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
6. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i
nieobrazowej;
7. szczepienia ochronne zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u pacjentów.
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Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zapewnia dostępność do świadczeń lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od godz. 7,30 do godz. 18,00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy świadczeniodawcy. Natomiast w dni
pracujące od godz. 18,00 do godz. 7,30 rano oraz w dni wolne od pracy i dni świąteczne,
świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach działania Nocnej Świątecznej Pomocy
Medycznej przez instytucje, które nabyły prawo do świadczeń tych usług na mocy odrębnych
umów zawartych z NFZ.
Wydatki na działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie pochodzą z NFZ. W 2018
roku gmina przekazała Ośrodkowi dotację w wysokości 3.000,00 zł. na realizację programów
zdrowotnych. Dotacja została rozliczona w całości, a środki zostały przeznaczone na badania
dla mieszkańców.
Położenie gminy wpływa na to, że tylko ok. 1/5 mieszkańców gminy należy do Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Krzepowie. Pozostali mieszkańcy są zaoptowani do licznych przychodni
lekarskich na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
W gminie nie funkcjonuje żadna apteka, mieszkańcy korzystają z aptek na terenie miasta,
których dyżury koordynuje powiat po zaopiniowaniu przez gminy.

POMOC SPOŁECZNA:
1. Wykonanie budżetu za rok 2018 – 7 933 320,55 zł
2. Zadania zlecone – 6 940 630, 89 zł (Karta Dużej Rodziny, Dobry start, 500+, zasiłki
rodzinne,
fundusz alimentacyjny, dodatki energetyczne, składki zdrowotne od
świadczeń, specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekun prawny, potwierdzenie
ubezpieczenia zdrowotnego – 90 dni).
3. Zadania własne – 987 189,66 zł zł, w tym środki własne UG – 645 567,53 zł.
4. PEFRON – 5 500,00 zł.

Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej.
Rodzaj świadczenia

Zasiłki stałe

Liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenie
22 (w tym 11 dla
osoby samotnie
gospodarującej, 12
pozostających w
rodzinie)

Liczba osób w
rodzinie

Kwota świadczeń

34

94 023,84 zł
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Składki zdrowotne

17

22

7 331,03 zł

Zasiłki okresowe

18

57

42 990,26 zł

Zasiłki celowe

76

211

24 999,47 zł

Usługi opiekuńcze

5

7

11 265,45 zł

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

1

2

7 992,00 zł

10

155 049,29 zł

-

5 000,00 zł

Domy pomocy społecznej

W DPS przebywało
10 osób w tym
skierowanych w
2018 łącznie: 4
osoby,
zmarły 2 osoby.

Wypłacanie wynagrodzenia 2 osoby
za sprawowanie opieki
(bez wydania
decyzji
administracyjnej)

W 2018 r. wydano łącznie 10 decyzji odmawiających przyznania pomocy, w tym: 4 z powodu
przekroczenia kryterium dochodowego oraz 6 z powodu braku współpracy.
Wydano 51 decyzji zmieniających, 20 uchylających oraz 9 decyzji wygaszających.

Zadania realizowane z zakresu ustawy
finansowanych ze środków publicznych.
Rodzaj świadczenia

Potwierdzenia prawa do
ubezpieczenia zdrowotnego

o

świadczeniach

Liczba osób którym Liczba
decyzją przyznano świadczeń
świadczenie
6 (w tym
dwukrotnie dla 1
osoby)

7

opieki

zdrowotnej

Liczba osób w
rodzinie
12

W 2018 r. wydano 1 decyzję odmowną – ze względu na przekroczenie kryterium
dochodowego.
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Zadania realizowane w ramach rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.

Rodzaj świadczenia

Liczba osób, którym Liczba osób w
decyzją przyznano rodzinie
świadczenie

Kwota świadczeń

Świadczenie celowe

46

130

40 779,70 zł

Świadczenie rzeczowe
(paczki)

48

147

31 363,20 zł

Posiłki wydawane w szkole,
placówkach

59

129

27 857,10 zł

W 2018 r. w ramach powyższego zadnia wydano 1 decyzję odmowną (ze względu na
przekroczenie kryterium dochodowego) oraz 8 decyzji uchylających (ze względu na
przekroczenie kryterium dochodowego).

Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
Liczb osób, którym decyzją Liczba rodziny
przyznano świadczenie
korzystających z
funduszu

52

38

Kwota
wypłaconych
świadczeń

231.400,00 zł

Kwota zwróconych
środków przez
dłużników
alimentacyjnych
Ogółem: 79 349,93 zł
(w tym odsetki 40 073,59 zł,
należność główna:
39 276,34 zł).

Zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rodzaj zasiłku

Liczba osób którym
przyznano świadczenie

Kwota świadczeń

Świadczenie pielęgnacyjne

10

521 033,10 zł

Zasiłek pielęgnacyjny

52

293 911,74 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

3

23 211,70 zł

Świadczenie rodzicielskie

33

295 744,00 zł
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Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia
dziecka

52

46 000,00 zł

Zasiłki rodzinne

229

402 009,26 zł

- z tyt. urodzenia dziecka

22

16 000,00zł

- z tyt. urlopu wychowawczego

3

17 352,77 zł

- z tyt. samotnego wychowywania dziecka

18

48 234,12 zł

- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

17

24 440,15 zł

- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

187

19 958,65 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tyt. pobytu w internacie

1

904,00 zł

- z tyt. dojazdu z miejsca zamieszkania do
szkoły

37

24 112,66 zł

- z tyt. rodziny wielodzietnej

32

37 994,99 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od
świadczeń pielęgnacyjnych

12

12 098,03 zł

Opłacanie składek ubezpieczenia
społecznego dla podopiecznych

41

142 376,84 zł

Jednorazowe świadczenia na podstawie
ustawy ,,Za życiem”

1

4 000,00 zł

Liczba decyzji odmownych w 2018 r. tj.: 39, w tym 37 z powodu przekroczenia kryterium
dochodowego oraz 2 z powodu innych przyczyn.

Zadania realizowane w ramach ustawy Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw.
,,500+”.
Rodzaj zasiłku

Liczba świadczeń

Liczba rodzin otrzymujących
świadczenie na pierwsze
dziecko

268

Liczba rodzin otrzymujących
świadczenie na drugie i
kolejne dziecko

476

Liczba rodzin z jednym
dzieckiem

357

Kwota świadczeń

Łącznie: 4 338 575,40 zł

Liczba decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w 2018 r. – 16,
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liczba decyzji uchylonych – 34 (przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do
pobierania świadczeń).
Zadanie realizowane w ramach rządowego programu ,,Dobry start”
Zadanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
W 2018 r. wypłacono łącznie 974 świadczenia na łączną kwotę: 292 200,00 zł
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej weszła w
życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, nakładając na gminy obowiązek opracowania trzyletnich
programów wspierających rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Głogów
na lata 2017-2019 opracowany został i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXV/18/2017
Rady Gminy Głogów z dnia 9 marca 2017 r. Celem programu jest przywrócenie rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zdolności do
pełnienia tych funkcji, poprzez zadania obejmujące pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy
w opiece i wychowaniu dzieci.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony 1 asystent (w ramach umowy
zlecenia),
•

- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta ogółem: 12, w których wychowuje się
23 dzieci

•

- w tym objętych wsparciem wyłącznie w 2018 r. - 6 rodzin, w których wychowywało
się 11 dzieci.

•

- w 2018 r. w pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej) zostało
umieszczonych łącznie - 3 dzieci z 1 rodziny.

Ogółem liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 16 dzieci w tym:
•

- instytucjonalnej pieczy zastępczej - placówkach opiekuńczo – wychowawczych –
łącznie 4, (1 dziecko z odpłatnością 10% oraz 3 dzieci z odpłatnością 30%).

•

- rodzinnej pieczy zastępczej łącznie 12 dzieci tj. w rodzinach niezawodowych – 6
dzieci, 3 dzieci z odpłatnością 30%, 3 dzieci z odpłatnością 50%,

•

- w rodzinach spokrewnionych tj: 6 dzieci, w tym 4 dzieci z odpłatnością 50%, i 2
dzieci z odpłatnością 30%.

•

- wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w
2018 r. tj.:
o w rodzinach zastępczych – 59 963,55 zł,
o w placówkach opiekuńczo -wychowawczych – 21 223,24 zł.

15

Zadania realizowane w oparciu o Kartę Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek rodziny wielodzietnej, zdefiniowanej jako
rodzina z co najmniej 3 dzieci. Karta uprawnia do zniżek i ulg.
W roku 2018 wpłynęło łącznie 28 wniosków o przyznanie KDR, wydano łącznie 130 kart w
formie tradycyjnej oraz 20 w formie elektronicznej.

Zadania realizowane w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
•

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

•

prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;

•

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

•

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Realizując zadania ww. ustawy został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Ośrodek w 2018 r. świadczył poradnictwo, w szczególności:
•

socjalne - łącznie - 205 porad w tym w trakcie wywiadów środowiskowych udzielono
łącznie 41 rodzinom o łącznej liczbie osób – 94.

•

psychologiczne - łącznie 26 porad dla 16 osób w tym 2 interwencje.

•

udzielono wsparcia poprzez skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1
rodzinę (z 1 dzieckiem).

•

w ramach Ośrodka funkcjonował Zespól Interdyscyplinarny, który odbył łącznie
4 posiedzenia Zespołu oraz 39 posiedzeń grup roboczych,

•

łącznie prowadzono 14 procedur ,,Niebieskiej Karty”, (w tym w jednej rodzinie z
2017r. oraz 13 procedur wszczętych w 2018 r. w 12 rodzinach).
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Zadania realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Rodzaj świadczenia Liczba złożonych
wniosków

Liczba wypłaconych
stypendiów

Kwota świadczeń

Stypendium szkolne 77

68

29 863,08 zł

Zasiłek szkolny

0

0

0

W 2018 r. liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium wynosiła – 77, natomiast
wypłacono 68 stypendiów. Powstała różnica wynika z uwagi, iż 9 decyzji było odmownych z
powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych i prawo energetyczne.
Na terenie Gminy Głogów w 2018 r. skorzystało z tej formy pomocy łącznie 13 gospodarstw
domowych tj.:
•

dodatek mieszkaniowy - 13 gospodarstw na łączną kwotę: 18 387,23 zł,

•

dodatek energetyczny 10 gospodarstw na łączną kwotę: 1 180,34 zł.

Zadania zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
W 2018 r. Ośrodek zrealizował 3 projekty adresowane do osób niepełnosprawnych, na które
pozyskał dofinansowanie z PFRON tj.:
•

Projekt pn. ,,Sportowo – Wakacyjnie”, 2 dniowa spotkania integracyjne, które odbyły
się w dniach 5-6 lipca 2018 r. w miejscowości Wilków. Kwota dofinansowania
wynosiła: 1 000,00 zł, środki własne stanowiły – 780,02 zł, łączny koszt realizacji
projektu wynosił:1 780,02 zł.

•

Projekt pn. ,,Słonecznie” przeprowadzony w dniu 13 lipca 2018 r. w Grodźcu Małym.
Kwota dofinansowania wynosiła: 3 000,00 zł, udział środków własnych – 2 000,44 zł,
łącznie na realizację wydatkowano: 5 000,44 zł.

•

Projekt pn. ,,Jesienne Integracje” w ramach projektu zorganizowany został wyjazd do
teatru we Wrocławiu w dniu 28 października 2018 r. Kwota dofinansowania wynosiła:
1 500,00 zł, środki własne – 2 800,00 zł, łączny koszt realizacji zadania wynosił: 4
300,00 zł
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Zadania realizowane w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Głogów.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głogów realizowała
zadania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Głogów na rok 2018, przyjęty
Uchwałą Nr XLIX/252/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2017 r.
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r. wchodziło 6 osób, powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Głogów.
Realizując zapisy cytowanej ustawy oraz program, komisja w 2018 r. odbyła łącznie 21
posiedzeń, na których:
•

rozpatrywała wnioski rodzin, Zespołu Interdyscyplinarnego, GOPS, Policji, Szkół,
które wpłynęły ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą przemoc w
rodzinie – łącznie 12 wniosków,

•

objęła wsparciem 12 rodzin, sporządzając 25 wezwań na posiedzenie komisji,

•

przeprowadziła 16 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego,

•

oraz 7 rozmów wspierających,

•

udzielała informacje o ośrodkach leczenia uzależnień, osobom przybyłym na
posiedzenie

•

opiniowała wnioski o udzielenie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –
łącznie 7 wniosków,

•

sporządziła 2 skierowania do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego od alkoholu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego,

•

korespondowała w zakresie udzielania informacji z Sądem Rejonowym oraz
Prokuraturą Rejonową, łącznie 4 informacje,

•

zapewniła poradnictwo i wsparcie psychologiczne – łącznie udzielono - 26 porad,

- sporządziła 3 sprawozdania tj.:
•
z zakresu realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,
•
z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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•
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Departamentu Zdrowia i Promocji
Województwa,
•
przeprowadziła 24 dyżury na których można było uzyskać poradę w sprawie choroby
alkoholowej i przemocy w rodzinie,
•
przekazywała materiały promujące zdrowy styl życia, bez używek tj. ulotki
i plakaty do jednostek Oświatowych oraz w bezpośrednim kontakcie z osobami z problemem
nadużywania alkoholu,
•
opracowała program na rok 2019
Gminna komisja wspierała realizację programów profilaktycznych rekomendowanych
przez PARPA, organizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głogów,
w których udział brały dzieci, a także rodzice. W 2018 r. przeprowadzono w każdej szkole po
3 programy tj:
•
,,Spójrz inaczej” dla klas 1-3, w którym udział wzięło łącznie 120 osób,
•
,,Spójrz inaczej” dla klas 4-6, w którym udział wzięło łącznie 202 osoby,
•
,,Unplugged” w którym uczestniczyło łącznie 66 osób.
Wspierano programy profilaktyczno – rekreacyjne, realizowane w 6 punktach - świetlicowych
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu, w których uczestniczyło łącznie - 198
dzieci.
Komisja wspierała także profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez organizację kolonii
z programem zajęć profilaktycznych nad morzem w miejscowości Międzywodzie w okresie
wakacyjnym tj. w lipcu 2018 r., w której uczestniczyło łącznie 80 dzieci z terenu gminy
Głogów.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.
przeprowadziła 6 kontroli w 4 punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy.
W ramach działania GKRPA w 2018 r. został podjęte 2 uchwały tj.:
1)
Uchwała Nr LX/289/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogów.
2)
Uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2019.
Ogólnie w 2018 roku na działania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz z przekazaną dotacją dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność
profilaktyczną wydatkowano kwotę – 361.694,20 zł.
14.
W 2018 r. w ramach działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie
podjęto uchwały w sprawie:
1)
przyjęcia
Statutu
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Głogowie. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu”.
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2)
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu”.
3)
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego
programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.
4)
Określenia szczegółowych zasad 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 oraz trybu ich pobierania.
5)
utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym – uchylona z powodu błędów prawnych Uchwałą Nr VII/29/2019
Rady Gminy Głogów z dnia 20 lutego 2019 r.
W 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjął 22 Zarządzenia w
sprawach dot. działalności Ośrodka.

DZIALALNOŚĆ INWESTYCYJNA:
ZADANIA INWESTYCYJNE:
lp.
Nazwa zadnia

1.

2.

Wydatkowane
środki
finansowe
budżetu
gminy w zł.:

Uzyskane
dofinansowanie

Cel zadania

Rozbudowa
2 946 926,00
wraz
z
przebudową
Zespołu Szkół w
Serbach
Budowa drogi 814 529,83
przeciwpożarow
ej i chodnika
przy szkole w
Serbach
Doposażenie
36 000
istniejącej
kuchni w szkole
w Serbach

2 759 651,69 zł

Rozwój
zrealizowano
infrastruktury
oświaty poprzez
stworzenie
nowych miejsc
przedszkolnych
w ilości 100 i
zwiększenie
nowych miejsc
nauki dla dzieci
szkolnych,
a
także
poprawienie
warunków p.poż
oraz
komunikacji na
terenie szkoły;

Przebudowa
336 080,83
drogi Borek –
Zabornia –droga
dojazdowa do
gruntów rolnych
Przebudowa
249 262,96
drogi gminnej w

92 400

0

0

0

Poprawa
infrastruktury
komunikacyjnej
poprzez
poprawę stanu
technicznego
dróg gminnych

Uwagi

Zrealizowano
440 m drogi
o
nawierzchni
asfaltowej
Zrealizowano
314 m drogi
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Wilkowie
Osiedlowa

3

4

5.

6.

ul

Przebudowa
192 519,34
drogi w Borku
(osiedle Pałac)

0

Przebudowa
157 089,25
drogi gminnej w
m. Wilków –
usuwanie klęsk
żywiołowych
Budowa
sieci 368 505,46
wodociągowej i
kanalizacji
sanitarnej
w
Ruszowicach

300 800,00

Przebudowa
1 613 377, 34
wraz ze zmiana
sposobu
użytkowania
budynku
pod
potrzeb urzędu
gminy głogów
Zagospodarowa 0
nie
boiska
sportowego
wielofunkcyjneg
o -Ruszowice

0

Dokumentacja
projektowa

0

0

0

0

o
nawierzchni z
kostki
Zrealizowano
154 m drogi
o
nawierzchni z
kostki
Zrealizowano
496m drogi o
nawierzchni
asfaltowej
Rozwój
infrastruktury
wodno
–
kanalizacyjnej
poprzez
stworzenie
technicznych
warunków
podłączenia do
nowe
infrastruktury
gminnej
Siedziba gminy
we własności

Zrealizowano
możliwość
podłączenia
obecnie 25
nieruchomoś
ciom

Kontynuacja
zadania
inwestycyjnego
z poprzedniego
roku

Nie
zrealizowano
z uwagi na
zbyt
małe
środki
finansowe
Nie
zrealizowano
z uwagi na
przedłużające
się terminy
formalno
prawne

zrealizowano

Gmina Głogów podpisała porozumienie i przekazała dotacje w wysokości 19 270,00 zł na
zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej GMINA
MIEJSKA GŁOGÓW –GMINA GŁOGÓW –GMINA KOTLA.”
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Gmina Głogów inwestycje w powyższym zakresie będzie realizowała w granicach dróg
gminnych oraz po nieruchomościach otrzymanych nieodpłatnie od PKP.

ZADANIA REMONTOWE BUDYNKÓW:
lp Nazwa zadnia

uwagi

1.

Zrealizowano
wymianę
pokrycia dachu

2.

3.

4.

Wydatkowane
Uzyskane
środki
promesy
finansowe
z
budżetu gminy
Remont
budynku
szkoły 59 946,00 zł
174 000,00 zł
podstawowej w Przedmościu
uszkodzonego
w
wyniku
intensywnych opadów deszczu
Remont budynku gminnego - 69 849,96 zł
174 000, 00 zł
komunalnego
w
Starych
Serbach
uszkodzonego w
wyniku intensywnych opadów
deszczu
Remont budynku gminnego - 14 000,00 zł
43 000,00 zł
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
uszkodzonego
w
wyniku
intensywnych opadów deszczu
Remont budynku gminnego - 13 000,00 zł
47 000,00 zł
świetlicy wiejskiej w Grodźcu
Małym uszkodzonego w wyniku
intensywnych opadów deszczu

Zrealizowano
wymianę
pokrycia dachu

Zrealizowano
wymianę
pokrycia dachu
Zrealizowano
wymianę
pokrycia dachu

GOSPODARKA KOMUNALNA:
Grunty ogółem 305,1361 ha (w tym oddane w wieczyste użytkowanie: 92,5433 ha) w tym:
•

Orne – 25,4786 ha

•

Łąki – 1,8102 ha

•

Pastwiska – 1.5454 ha

•

Cieki i rowy – 6.2368 ha

•

Lasy – 0,6682 ha

•

Zadrzewione i zakrzewione – 3,7762 ha

•

Drogi – 158,7923 ha

•

Nieużytki – 4,0473 ha
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Lokale mieszkalne:
2.1 komunalne
Lp.

Adres budynku

Licz Powierzchnia.
ba
Użytkowa [m2]
lokal
i

1.

ul. Tęczowa
Ruszowice

2, 5

2.

ul. Tęczowa
Ruszowice

21, 2

3.

ul. Tęczowa
Ruszowice

4.

Stan
techniczny
lokali
w 2018 r.

53,30
63,00
60,50
63,50
25,40
31,28
41,60

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dostateczny
dobry

68, 5

53,70
32,43
33,84
26,70
67,80
42,30
60,50

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

ul. Główna
Serby

46, 1

60,70

dobry

5.

Stare Serby 9

5

6.

ul. Spółdzielcza 1, 5
Wilków

7.

Grodziec Mały 50 5
B

60,32
77,58
23,80
61,80
28,00
46,90
64,90
46,90
39,10
26,99
65,50
65,26
60,62
58,37
35,37

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

8

ul. Rudnowska 109, 3
Głogów

52,95
33,75
66,90

dobry
dobry
dobry
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Socjalne
Lp.

Adres budynku

1.

ul. Tęczowa
Ruszowice

2.

ul.
Długa
Przedmoście

Liczba
lokali

Powierzchnia.
Użytkowa [m2]

Stan
techniczny
lokali
w 2018 r.

2, 1

25,40

dobry

76 1

42,00

zły (decyzja
rozbiórkę)

na

Chronione – ustalone na podstawie uchwały Rady Gminy Głogów
Lp.

Adres budynku Liczba
lokali

Powierzchnia.
Użytkowa [m2]

Stan
techniczny
lokali
w 2018 r.

1.

ul. Tęczowa 68, 1
Ruszowice

17,40

dobry

W 2018 r. na mieszkanie komunalne lub socjalne oczekiwało 26 osób.
W 2018 r. nie zwolniło się żadne mieszkanie i w związku z powyższym nie oddano do
użytkowania żadnego mieszkania. Nie dokonano również sprzedaży żadnego mieszkania.
Nie wszczęto również postepowań eksmisyjnych.
Po dokonaniu analizy potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali ustalono, że większość lokali mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogów usytuowane są w budynkach wybudowanych
w okresie powojennym, natomiast świetlice i szkoły w latach 80-90. Wiek oraz stopień
zużycia technicznego wymaga przeprowadzenia remontów z podziałem na priorytetowe oraz
docelowe. Na podstawie informacji z przeglądów technicznych wykonywanych na podstawie
ustawy Prawo budowlane zaplanowano, iż jako priorytetowe będą przeprowadzane remonty
wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, a w
szczególności remonty instalacji elektrycznych, odgromowych, przewodów dymowych
i
wentylacyjnych. Docelowo uznaje się przeprowadzenie remontów zmierzających do poprawy
warunków technicznych lokali i budynków mieszkalnych, a w szczególności remont pokrycia
dachu, docieplenie fundamentów i elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
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Plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali :

Prace remontowe
Remont dachu –wymiana pokrycia,
przemurowanie i uszczelnienie kominów,
montaż instalacji odgromowej:
Remont klatki schodowej wraz z wyminą
okien
Remont balkonu wraz z uszczelnieniem
na elewacji
Wymiana
pionów
kanalizacyjnych

wodno

-

Wykonano

Zaplanowano

2018

2019

budynek WOZ Krzepów,
budynek mieszkalny Stare
Serby, budynek szkoły w
Przedmościu,
budynek
świetlicy wiejskiej w Grodźcu
Budynek WOZ Krzepów
w części mieszkalnej
Lokal
komunalny
w
Wilkowie,
przy
ul.
Spółdzielczej
0

Budynek
świetlicy
w
Kluczach, budynek świetlicy
wraz z OSP Borek

Wymiana instalacji elektrycznej

0

Docieplenie i odizolowanie fundamentów

0

Instalacja gazowa wraz z c.o.

0

Wzmocnienie konstrukcji budynku

0

Budynek mieszkalny Stare
Serby

Budynek WOZ Krzepów
wraz
z
lokalami
mieszkalnymi
Budynek mieszkalny Stare
Serby, Świetlica Wiejska
Przedmoście i Świetlica
Wiejska Zabornia
Budynek
wielorodzinny
w Grodźcu Małym wspólnota
Lokal
komunalny
w
Ruszowicach
przy
ul. Tęczowej 2
Świetlica wiejska Bytnik

Remonty budynków, w których Gmina posiada udziały będą finansowane proporcjonalne do
udziału w danej wspólnocie.
Ponadto Gmina Głogów w kolejnych latach będzie dążyć, w ramach swoich możliwości
finansowych do stałej poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów, poprzez bieżącą
realizacje zgłaszanych potrzeb remontowych.
Planowane i wykonywane remonty pozwolą na utrzymanie zasobu w stanie co najmniej nie
pogarszającym, a przy ich systematycznej realizacji doprowadzą do poprawy stanu
technicznego zasobu i poprawią komfort życia mieszkańcom.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 32.383,35 zł, a płatności dotyczyły 33 mieszkań.
Na dzień 31 grudnia
2018 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania będące w
zasobie gminy wynosiły łącznie -44.768,20 zł.
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Zasoby komunalne gminy:
1. Budynki oświatowe:
a. Szkoła podstawowa w Przedmościu,
b. Szkoła podstawowa w Wilkowie
c. Szkoła podstawowa Serby
d. Przedszkole Serby
2. Budynki kultury:
a. Świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy
b. GOK Przedmoście
c. Biblioteka Serby
3. Budynki użytkowe:
a. Młyn w Grodźcu Małym
b. Szkoła w Ruszowicach
c. Budynek po szatni sportowej w Przedmościu
4. Budynki OSP
a. Ruszowice,
b. Serby,
c. Przedmoście,
d. Wilków,
e. Szczyglice
f. Borek
5. Obiekty wodociągowe:
a. Stacja uzdatniania wody Borek
b. Stacja uzdatniania wody Wilków
6. Obiekty kanalizacji sanitarnej
a. Przepompowanie w Serbach
b. Przepompownie w Wilkowie
c. Przepompowanie Grodziec Mały
d. Przepompownie Ruszowice
e. Przepompowanie Klucze
7. Obiekty i tereny sportowe:
a. Szatnia i boisko w Przedmościu,
b. Szatnia i boisko w Grodźcu Małym
c. Szatnia i boisko w Ruszowicach
d. Szatnie i boiska – 2szt. w Serbach w tym Orlik
e. Boisko Klucze
f. Boisko Borek
g. Boisko Bytnik
h. Boisko Krzekotów
i. Boisko Wilków
j. Boisko Stare Serby
k. Boisko Turów
l. Boisko Szczyglice
m. Siłownie zewnętrzne: Serby, Przedmoście
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8. Place zabaw we wszystkich sołectwach.
9. Mostki
10. Park w Borku wraz z placem zabaw
11. Cmentarz:
a. Komunalny Serby
b. Komunalny Wilków
c. Parafialny Grodziec Mały
d. Parafialny Przedmoście
12. Środki transportu:
a. Dacia
b. Fiat Doblo
c. Ford Focus
d. VW Trafic
e. Renault
f. Opel – GOK
g. Dacia - GOPS
Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci wśród
których wyszczególnia się następujące podmioty:
•

Dyrektorzy szkół i przedszkoli,

•

Dyrektor GOK,

•

Dyrektor bibliotek

•

Jednostki OSP

•

Stowarzyszenia sportowe,

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 60,05 km, a na koniec
60,40 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 52,84 km na
początku oraz 53,19 km na koniec roku.
W Gminie Głogów zwodociągowane są wszystkie miejscowości, jedynie część, szczególnie
nowo powstających budynków nie ma możliwości połączenia do sieci wodociągowej. Sieć
kanalizacji sanitarnej wybudowana jest w sześciu miejscowościach tj. Serby, Stare Serby,
Grodziec Mały, Klucze, Wilków i Ruszowice, natomiast bez kanalizacji gminnej pozostaje
siedem miejscowości - Borek, Bytnik, Zabornia, Przedmoście, Szczyglice i Turów.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 2008 przyłączy wodociągowych oraz 1248 przyłączy do
sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 2043 przyłączy wodociągowych oraz 1264
przyłączy do sieci kanalizacyjnej.
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W 2018 r. doszło do 55 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zatrzymanie pomp
w przepompowniach ścieków lub zator w sieci. Awarie te są konsekwencją złych nawyków
mieszkańców, którzy do sieci kanalizacyjnej wrzucają przedmioty stałe i odpady sanitarne np.
chusteczki dla niemowląt, płatki i szpatułki kosmetyczne czy środki opatrunkowe jak również
plastikowe opakowania, prezerwatywy, jedzenie.
W 2018 r. doszło do 40 awarii na sieci i przyłączach wodociągowych, czego powodem był zły
stan techniczny infrastruktury jak również Stacji Uzdatniania Wody. Przyłącza stalowe z lat
80-tych i 90-tych charakteryzują się dużą awaryjnością w związku z czym pracownicy Gminy
Głogów sukcesywnie wymieniają stare przyłącza na nowe, wykonane z PE. W 2018r. Gmina
Głogów podpisała umowę o dofinansowanie budowy dwóch stacji Uzdatniania Wody w
Borku i Wilkowie, co wpłynie korzystnie na jakość wody i zniweluje awaryjność układu
technologicznego SUW.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów. Jest to dokument planistyczny
o działaniu ogólnym obejmujący obszar całej gminy. Istotą Studium jest określenie polityki
przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego w oparciu o
diagnozę.
Rada Gminy Głogów dnia 12 grudnia 2018r. podjęła Uchwałę nr III/15/2018 w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gm. Głogów. Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów występuje w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, że uchwała została podjęta w
miesiącu grudniu nie było możliwe opracowanie i podjęcie zaplanowanych w budżecie
planów miejscowych w oparciu o nowe studium w roku 2018r. Dbając o interes publiczny,
mieszkańców oraz inwestorów prowadzone są obecnie prace nad sporządzeniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów wsi Serby i Przedmoście
oraz zmiany planów we wsi Turów i Ruszowice.
Powierzchnia Gminy Głogów wynosi 84 000 ha.

Obowiązujące plany na terenie Gminy Głogów:
L.p
1
2
3
4

Rodzaj terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem
Tereny zabudowy mieszkaniowej w tym
zabudowy wielorodzinnej
Tereny zabudowy usługowej ogółem
Tereny zabudowy usługowej w tym usług

Powierzchnia
(ha)
165.92
0

Udział
procentowy
16.98
0

100.98
20.3

10.33
2.08
28

5
6
7
8
9
10

publicznych
Tereny użytkowane rolniczo
Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej
Tereny zieleni i wód
Tereny komunikacji
Tereny infrastruktury technicznej
Tereny zabudowy zagrodowej

461.39
5.69
136.64
84.33
20.66
1.68
977.29

ŁĄCZNIE

47.21
0.58
13.98
8.63
2.11
0.17
100

Ponadto na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
zostały wydane następujące decyzje administracyjne na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzje o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publiczne
go

Decyzje i warunkach zabudowy pozytywne
Ogółe W tym dotyczące zabudowy
m
Mieszkaniow Mieszkaniow Usługow
ej
ej
ej
wielorodzinn jednorodzinn
ej
ej

Liczba
6

186

0

77

1

Innej w
tym
decyzje
zmian
i
przeniesien
ia

Decyzje negatywne
(odmowne)
Decyzje o Decyzje
ustaleniu
o
lokalizacji warunkac
inwestycji h
celu
zabudow
publiczne y
go

108

1

13

Decyzje negatywne były wydane w związku z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych
jak również w związku z rozporządzaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Serbach.

TRANSPORT:
Na terenie gminy nie ma transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę.
Brak komunikacji zbiorowej, która stanowiłaby połączenie miejscowości gminy z miastem
Głogów stanowi niewątpliwie utrudnienie zgłaszane przez mieszkańców.
W poprzednich latach podjęta została próba uruchomienia autobusu komunikacji miejskiej
Głogów –Serby – Stare Serby z dofinansowaniem gminy. Jednak linia w ustalonym
rozkładzie jazdy, nie cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców.
Ciągle aktualna jest dalsza analiza możliwości i potrzeb uruchomienia linii autobusowych
przez miejscowości gminy
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DZIAŁALNOŚC OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:
Na terenie gminy działa 6 Ochotniczych straży Pożarnych ( Borek, Przedmoście, Serby,
Ruszowice, Szczyglice, Wilków) w tym 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.
W roku 2018 stan osobowy jednostek przedstawiał się następująco:
Liczba członków zwyczajnych 330, w tym mężczyzn 269, kobiet 61.
Liczba członków honorowych 13, wspierających 13.
Liczba członków razem 356, w tym mężczyzn 293, kobiet 63.
Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo
gaśniczych 134, w tym mężczyzn 126, kobiet 8.

Poszczególne OSP w roku 2018 wyjeżdżały do zdarzeń następującą ilość razy:
OSP Borek -17 wyjazdów
OSP Przedmoście- 41 wyjazdów
OSP Ruszowice – 70 wyjazdów
OSP Serby -73 wyjazdy
OSP Szczyglice -16 wyjazdów
OSP Wilków- 13 wyjazdów
W roku 2018 udało się pozyskać następujące środki:
•

170.000,- zł – z Powiatu Głogowskiego na zakup samochodu dla OSP Wilków

•
102 909,51 - z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa technicznego
dla OSP Przedmoście, Zakup torby ratowniczej PSP R1 dla OSP Szczyglice, zakup
defibrylatorów dla OSP Ruszowice i Serby oraz piły do stali i betonu dla OSP Serby.
Problemy i potrzeby.
Największym problemem są w chwili obecnej braki lokalowe. Żadna z OSP nie dysponuje
strażnicą spełniającą obecne wymogi. Pozyskane nowe wozy strażackie, nie mają
odpowiednich warunków stacjonowania.
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EDUKACJA:
SZKOŁY:
W gminie w 2018 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe – w Wilkowie, Serbach i
Przedmościu. Szkoły w Serbach i Przedmościu. Placówki te prowadzą do dnia 31.08.2019 r.
oddziały gimnazjalne, które w związku z krajową reformą oświaty ulegają likwidacji.
Liczebność uczniów w szkołach w 2018 r. przedstawia tabela poniżej
L.p.

nazwa szkoły

liczba
dzieci
oddziałów

1

SP Serby

219/ 12 oddziałów

2

SP Przedmoście

201/13 oddziałów

3

SP Wilków

119/ 9 oddziałów

i

ilość

W każdej szkole zorganizowane jest dożywianie.
Z uwagi na system dowozów do szkół oraz zatrudnienie rodziców uczniów, zorganizowano
w każdej placówce system opieki szkolnej – zajęcia w świetlicy szkolnej.
Dane z tych dwóch parametrów przedstawia tabela poniżej.
Świetlice szkolne i dożywianie
Lp. nazwa placówki

liczba
dzieci liczba dzieci korzystających
korzystających
ze z dożywiania
świetlicy

1

SP Serby

50

163

2

SP Wilków

80

98

3

SP Przedmoście

106

105

Dowóz uczniów do szkół:
Uczniowie zamieszkujący w miejscowościach przynależnych poszczególnym obwodom
szkolnym przemieszczają się do swojej szkoły pieszo lub są dowożeni.
Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do
szkół.
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W omawianym roku, podobnie jak i w latach poprzednich dowóz uczniów do szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych zorganizowany jest na koszt gminy przez Intertrans
PKS s. a.
Uczniowie dowożeni do szkoły:
•

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 60 os.

•

Szkoła Podstawowa w Przedmościu - 78 os.

•

oddziały gimnazjalne w Serbach – 13 os.

•

oddziały gimnazjalne w Przedmościu – 11 os.

•

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 os.

Razem dowożonych – 163 os.
Koszt biletów – średnio miesięcznie – 19.100 zł.
Przy dowozach zatrudnionych jest trzech opiekunów na ½ etatu.
Główne problemy w zakresie organizacji dowozów to: potrzeba rozwoju infrastruktury
drogowej w gminie ( zatoczki, miejsca do nawracania autobusów przy obiektach szkolnych),
polepszenie stanu przystanków autobusowych, trudności w organizacji zastępstwa w razie
nieobecności pracowników dowożących, jeden tylko chętny przewoźnik, który dysponuje
taborem umożliwiającym realizację dowozów szkolnych ( brak konkurencji).

Stan zatrudnienia w szkołach:
W każdej ze szkół i każdym oddziale przedszkolnym, w zależności od liczby oddziałów oraz
potrzeb zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni. Liczby zatrudnionych nauczycieli w
poszczególnych szkołach przedstawia tabela
Pracownicy pedagogiczni w szkołach w gminie
Lp. nazwa placówki

liczba
pedagogicznych

1.

SP Serby

26,45

2

SP Wilków

15,36

3

SP Przedmoście

28,68

etatów

W zależności od wielkości, liczby pomieszczeń itp., w każdej szkole pracują pracownicy
administracji i obsługi.
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Pracownicy administracji i obsługi
Lp. nazwa placówki

liczba
etatów liczba etatów obsługi
administracji

1

SP Serby

2,75

7,00

2

SP Wilków

2,00

3,63

3

SP Przedmoście

2,25

6,25

W obecnym

stanie prawnym każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu

zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem
i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu.
Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego
L.p. nazwa placówki

liczba
liczba
liczba
liczba
nauczycieli
nauczycieli
nauczycieli
nauczycieli
dyplomowanych mianowanych kontraktowych stażystów

1

SP Serby

19,78

6,28

0,39

0,00

2

SP Wilków

8,73

4,74

1,83

0,06

3

SP Przedmoście

14,28

7,73

5,28

1,39

Potrzeby wynikające z rozbudowy Szkoły Podstawowej w Serbach ( łącznie z przeniesieniem
przedszkola):
•

zatrudnienie osób sprzątających – zwiększenie kubatury budynku;

•

zwiększenie miejsc postojowych przy obiekcie;

•

zatrudnienie osób na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu;

•
zagospodarowanie placu wokół obiektu – przeniesienia elementów placu zabaw z
przedszkola;
•
przeprojektowanie i adaptacja pomieszczeń w nowej części na kuchnię dla całego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
W gminie nie funkcjonują szkoły niepubliczne.
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PRZEDSZKOLA:
Posiadamy jedno przedszkole samorządowe w Serbach, które do 31 sierpnia 2018 r.
prowadziło zajęcia w dwóch grupach – 3 i 4 latki oraz 5 i 6- latki.
Z uwagi na rozbudowę szkoły w Serbach wraz z budową przedszkola przy szkole, planowano
wcześniej, że termin realizacji umożliwi prowadzenie nowego przedszkola już od 1 września
2018 r. Przeprowadzono nabór do czterech grup wiekowych, po który zapisanych dzieci do
przedszkola było 84. Z uwagi na opóźnienia w realizacji rozbudowy, otwarcie pełnego
przedszkola od 1 września 2018 r. stało się niemożliwe. Zorganizowano więc dwa oddziały
dla dzieci starszych w Szkole Podstawowej w Serbach, a dwie grupy dzieci młodszych
rozpoczęły naukę od 1 września 2018 r. w starym przedszkolu. Połączenie obu części
przedszkolnych w pełne przedszkole nastąpi 1 września 2019 r. Przedszkole będzie działać w
ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Oddziały przedszkolne funkcjonują również w:
•

Szkole Podstawowej w Wilkowie – 1 odział – głównie dla dzieci 5 i 6 letnich;

•
Szkole Podstawowej w Przedmościu – 2 oddziały – dla dzieci 3 i 4 letnich oraz dla
dzieci 5 i 6 letnich.

Na terenie gminy działają 2 niepubliczne punkty przedszkolne – w Borku prowadzone przez
osobę fizyczną i Ruszowicach - prowadzone przez stowarzyszenie, które na podstawie ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych i uchwały Rady Gminy Głogów otrzymują dotację
w wysokości 40% kosztów jakie ponoszone są w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminę. W roku 2018 była to kwota obliczana na podstawie planu wydatków w
Przedszkolu w Serbach pomniejszona o wpłaty rodziców za godziny opieki i wyżywienie –
około 440 zł. miesięcznie na dziecko.

Na dzieci w wieku przedszkolnych ( z wyłączeniem dzieci 6 letnich) gmina otrzymuje dotację
przedszkolną. W 2018 roku była to kwota 1370 zł. na dziecko. Łącznie gmina uzyskała
dotację w wysokości – 112.340,00 zł.
Spora część dzieci zamieszkałych na ternie gminy uczęszcza do przedszkoli na ternie Gminy
Miejskiej Głogów oraz Gminy Grębocice. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań
oświatowych, gmina której dziecko jest mieszkańcem jest zobowiązana do pokrycia kosztów
poniesionych przez te gminy, na których terenie funkcjonuje placówka. W 2018 rok środki
przekazane innym gminom na to zadanie wyniosły – 368.999,00 zł.. Z innych gmin
otrzymano środki za korzystanie z naszych przedszkoli w kwocie – 35.582,04 zł.

W 2018 r. w gminie nie funkcjonował żaden żłobek lub klub dziecięcy.
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FINANSOWANIE OŚWIATY:
Wydatki na oświatę wyniosły 15.059.656,90 zł., co stanowiło 39,85% ogólnych wydatków
gminy poniesionych w 2018 roku. Otrzymana subwencja oświatowa wyniosła
4.313.312,00 zł.. Dotacje, odpłatność za przedszkole i stołówki szkolne oraz pozostałe
dochody 1.949.698,53 zł. co daje ogółem kwotę 6.263.010,53 zł. tj. 41,59 % poniesionych
wydatków na oświatę. Z budżetu gminy w 2018 roku na oświatę wydatkowano –
8.796.646,37 zł. tj. 58,41 ogólnych wydatków.

BIBLIOTEKI:
W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka główna w Przedmościu oraz jedna filia w
Serbach. W 2018 r. nie otwarto i nie zamknięto filii biblioteki. Do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami nie jest dostosowany żaden budynek. Pomieszczenie w Przedmościu i
w Serbach nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 15000 woluminów, zaś na koniec roku –
14637 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,27
na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 2,21 na dzień 31 stycznia 2018 r. W 2018 r. następujące
biblioteka główna oraz filia nie zapewniały możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD, Zbiory
audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 4 pozycje. W 2018 r. biblioteka przystąpiła do
wojewódzkiego programu „Legimi na dolnym śląsku”, dzięki temu czytelnicy zarejestrowani
w bibliotece skorzystali z ebook-ów i audiob-ów dostępnych w tym serwisie. W tej
możliwości skorzystało 25 osób. Koszt udziału w programie -1000 zł
Na początku roku zarejestrowano 266 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te
wynosiły 234 W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało: z usług biblioteki
w Przedmościu 44 czytelniczek i czytelników, którzy dokonali łącznie 138 wypożyczeń. W
filii biblioteki w Serbach 190 czytelników dokonało łącznie 1040 wypożyczeń. W
poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 528 woluminów z czego 321 pochodziło
z zakupów własnych, a 207 z darów.

W bibliotece zatrudnionych było trzech pracowników. Pracownik na etacie bibliotekarza – 0,5
etatu, księgowa 0,13 etatu, dyrektor biblioteki – 0,25 etatu. W ciągu roku struktura
zatrudnienia nie zmieniła się.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 8 komputerów plus 7 tabletów w tym 8
komputerów i 7 tabletów z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line
zapewniały biblioteka główna oraz filia W 2018 r. możliwość zdalnego (internetowego)
składania zamówień zapewniły biblioteka główna oraz filia.
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: spotkania autorskie
(Agnieszka Frączek, Joanna Fabicka, lekcje biblioteczne, konkursy, przedstawienia mające na
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celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 250 mieszkańców. Biblioteki
poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 2.000 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina przeznaczyła
środki w kwocie – 79.400,00 zł.
W 2018 r. biblioteka realizowała następujące programy:
•

program czytelniczy dla 3-latków – Wielka Książka Mały Człowiek,

•
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2019 – dotacja na
zakup książek – 2700,00 zł – wkład własny 4179,00 zł
•
Programowanie z płytkami Micro bit – zajęcia z programowania w języku Python –
wartość otrzymanego sprzętu ok. 800 zł
•
Gminne Ośrodki Programowania – Programowanie robotów Lego Mindstorms EV3
Education,
•
Fundacja BGK – przekazanie darowizny na realizację projektu „Na dobry początek”
w wysokości 10000 zł.

Problemy i zagrożenia:
•
nieodpowiedni metraż biblioteki w Serbach – brak możliwości ustawienia kolejnych
regałów –brak miejsca na nowe książki, brak miejsca na prowadzenie zajęć z programowania;
•
mała ilość etatów na działalność biblioteczną sprawia, ze działalność biblioteki jest
przez to ograniczona. Ilość etatów przekłada się na ilość godzin otwarcia biblioteki dla
użytkowników – 30 godzin na dwie biblioteki;
•
pomieszczenie w Przedmościu wymaga remontu – zbicie tynku, położenie regipsów
na ścianach i suficie oraz wymiana okien skierowanych na salę lub ich zamurowanie;
•
ograniczenia infrastrukturalne
niepełnosprawnym ruchowo;

ograniczają

dostęp

do

biblioteki

osobom

•
wynajem sali wiejskiej w Serbach od czwartku powoduje utrudnienia w działalności
biblioteki. Trzeba wtedy odwoływać zaplanowane zajęcia;
•
mała ilość czytelników biblioteki w Przedmościu – mimo organizacji spotkań
autorskich, lekcji bibliotecznych ilość czytelników się zmniejsza;
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KULTURA:
W gminie realizacją zadań z zakresu kultury zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w
Przedmościu.
W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu znajdują się:
•

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu

•

Świetlica Środowiskowa w Przedmościu

•

Świetlica Środowiskowa w Ruszowicach

•

Świetlica Środowiskowa w Serbach

•

Świetlica Środowiskowa w Borku

•

Świetlica Środowiskowa w Grodźcu Małym

•

Świetlica Środowiskowa w Wilkowie

•

Świetlica Środowiskowa w Turowie

•
Świetlica Wiejska w
Starych Serbach

Bytniku, Zaborni, Szczyglicach, Krzekotowie, Kluczach i

Zatrudnienie w GOK na dzień 31.12. 2018 r. ogółem wyniosło 8 osób w tym 4
•

dyrektora, – 1 pełny etat.

•

księgowa - 3/8 etatu

•

opiekun świetlicy środowiskowej w Wilkowie - ½ etatu

•

opiekun świetlicy środowiskowej w Ruszowicach - ¾ etatu

𝟓
𝟖

etatu:

•
opiekun świetlicy środowiskowej w Turowie oraz Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach
- ½ etatu
•

instruktor kulturalno-oświatowy w Przedmościu opiekun Świetlicy Środowiskowej

•

w Przedmościu oraz Grodźcu małym – 1 pełny etat

•

animator kultury – ½ - etatu

•

młodszy opiekun świetlicy wiejskiej w Serbach - ¼ etatu
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Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie:
•

instruktor aerobiku 50+ - Serby, Bytnik

•
instruktor zespołów wokalnych Świetlic Środowiskowych w Przedmościu oraz
Wilkowie
•

akordeonista Zespołów Folklorystycznych Przedmościanki, Grodzianki, Iskierki

•

akordeonista Zespołu Folklorystycznego Serbowiacy

•

akompaniator Kapeli Zespołu Folklorystycznego, Serbowiacy, Grodzianki, Iskierki

Zespoły i koła działające w przy GOKu

DOROŚLI:
•
Zespół Folklorystyczny „Przedmościanki” (14 osób+ kapela) – Świetlica GOK
w Przedmościu
•
Zespół Folklorystyczny „Serbowiacy” (15 osób+ kapela )- Świetlica Wiejska w
Serbach
•

Zespół Folklorystyczny „Grodzianki” (11osób+kapela) – Świetlica w Grodźcu Małym

•

Aerobik 50+ – Świetlica Wiejska w Serbach, Świetlica Wiejska w Bytniku

DZIECI I MŁODZIEŻ:
•

Wokalny Zespół „Jomidowi” – Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu

•

Wokalny zespół dziecięcy – Świetlica Środowiskowa w Wilkowie

•

Zespół Folklorystyczny „Iskierki” – Świetlica Wiejska Grodziec Mały

Realizacja imprez w 2018 roku:

1. Koncert Kolęd w Wilkowie
2. Spotkanie Noworoczne w Bytniku
3. Dzień Babci i Dziadka - GOK w Przedmościu
4. Tłusty czwartej – GOK w Przedmościu
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5. Turniej Piłki Nożnej – hala szkolna Przedmoście
6. Pokaz tradycji wielkanocnych – Liceum nr. 1 w Głogowie
7. „Śniadanie Wielkanocne” – GOK w Przedmościu
8. Prezentacja sołectw – Świetlica w Krzekotowie
9. Zawody Szkółek Kolarskich w Borku
10. Gala Talentów - GOK w Przedmościu
11. Uroczyste przekazania auta strażackiego – GOK w Przedmościu
12. Zawody Strażackie w Ruszowicach
13. Jubileusz 10-lecia Zespołu Folklorystycznego Grodzianki
14. Otwarcie nowej siedziby Gminy Głogów
15. W cieniu Kolegiaty – wystawcy GOK w Przedmościu
16. Dożynki Gminne w Przedmościu
17. Zawody Szkółek Kolarskich w Wilkowie
18. Mistrzostwa polski zachodniej w wyciskaniu sztangi leżąc – hala Przedmoście
19. Gala stypendialna – GOK w Przedmościu-współorganizator
20. Manewry strażackie Borek/Bytnik
21. Dzień Papieski
22. Wieczorek seniora – GOK w Przedmościu
23. Koncert Piosenek Patriotycznych – GOK w Przedmościu
24. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej- hala Przedmoście, GOK w Przedmościuwspółorganizatorzy
25. Spotkanie wigilijne – GOK w Przedmościu

Promocja gminy realizowana była poprzez liczne występy zespołów folklorystycznych
działających przy GOK, organizacja warsztatów świątecznych, ferii zimowych, półkolonii
letnich, paczek mikołajkowych dla najmłodszych mieszkańców gminy ok. 11,00.
W świetlicach prowadzone są różnorodne formy zajęć, w tym: zajęcia plastyczne,
papieroplastyka, zajęcia techniczne, zajęcia kulinarne, warsztaty świąteczne, zajęcia
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krawieckie, itd. Dzieci mogą przez cały czas korzystać z gier i zabaw planszowych oraz grać
w tenisa stołowego. W świetlicach odbywają się różnego rodzaju zebrania sołeckie, spotkania
stowarzyszeń, zajęcia ruchowe itp. Oferta zajęć cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy
się ciągle ją poszerzać i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko co dzieje się
w GOK śledzić można na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy aktualne
informacje dotyczące naszych działań.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, to nie tylko działalność kulturalna to także –
sprawowanie administracji budynku w/w świetlic. W ramach swoich środków budżetowych
GOK ponosi wszystkie opłaty związane z utrzymaniem budynków/pomieszczeń, koszty
związane z przeglądami, ubezpieczeniem, drożnością kanalizacji, monitorowaniem,
remontami, elektrycznością, ogrzewaniem pomieszczeń.
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l.p.

Drobne naprawy, remonty budynków GOK w Przedmościu

Borek

malowanie opierzenia dachu, czyszczenie rynien,
podwieszenie sufitu w kuchni, malowanie kuchni i zapleczy kuchennych,
założenia bojlera na wodę, kanalizacja(poprawa), wymiana płyt sufitowych,
wyprowadzenie licznika na zewnątrz

Bytnik

malowanie sali, założenie klimatyzacji
elewacja budynku, położenie nowej terakoty podłogowej w kuchni, założenie
Grodziec
klimatyzacji, demontaż szafy przesuwnej, kosmetyka terenu zielonego wokół
Mały
obiektu, rozebranie wiaty, założenie monitoringu
Wymiana dachu, zamontowanie daszku nad drzwiami zewnętrznymi,
wymiana drzwi ewakuacyjnych, zrobienie płytek podłogowych, malowanie
Klucze
sali, wymiana baterii i syfonu kuchennego, doprowadzenie kanalizacji do
świetlicy, założenie ogrzewania
elewacja sali, zabezpieczenie/wymiana płyty szamba, wymiana drzwi
Krzekotów
wewnątrz i zewnętrze, naprawa progu drzwi zewnętrznych
Remont garderoby, dach, elektryka, malowanie Sali, remont kuchni i zapleczy
kuchennych, remont łazienek oraz przygotowanie pomieszczenia pod szatnie,
wyrównanie kostki brukowej przy budynku GOK Przedmościu, remont piętra
Przedmoście
w budynku GOK (ścianka działowa), demontaż toalet, wymiana włazu
wejścia na strych, zamontowanie barierek przy uskoku budynku, kosmetyka
terenu zielonego wokół obiektu, założenie monitoringu
remont wewnątrz obiektu (remont toalet oraz kuchni, wymiana elektryki)
Ruszowice
wymiana rynien, naprawa krzeseł
malowanie sali, uszczelnienie dachu, remont toalet oraz kuchni,
zamontowanie nowych barierek przy kuchni, wymiana drzwi zewnętrznych,
uszczelnienie wiatrołapu, założenie czujek światła przed salą, wymiana
Serby
klamki i zamka drzwi tarasowych, naprawa stołów i krzeseł, kosmetyka terenu
zielonego wokół obiektu, założenie monitoringu
Stare Serby
Turów

Wilków

Szczyglice
Zabornia

remont wewnątrz salki, wymiana elektryki, zamontowanie ogrzewania – piec
szamotowy,
założenie daszku nad drzwiami zewnętrznymi, uszczelnienie drzwi
zewnętrznych, uszczelnienie dachu, założenie zaworów bezpieczeństwa
dopływu wody, wymian baterii kuchennych, naprawa rynien, remont
wewnątrz sali – kuchnia, sala, łazienki, wymiana elektryki, założenie
ogrzewania (piec szamotowy)
Zamontowanie regałów na zapleczu kuchennym, malowanie sali, kosmetyka
terenu zielonego wokół obiektu, założenie monitoringu,
Skuwanie tynków, położenie nowych tynków, wymiana elektryki, remont
kuchni, założenie ogrzewania, założenie terakoty podłogowej, wymiana drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych
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Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy Głogów w 2018 roku działało 371 przedsiębiorstw/ osób prowadzących
działalność gospodarczą.

OCHRONA
ŚRODOWISKA,
GOSPODARKA ODPADAMI:

ZABYTKI,

MELIORACJE

I

Bezdomne zwierzęta
Dnia 28 marca 2018 r. Rada Gminy Głogów przyjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogów
w 2018 r.
W 2018 roku Gmina Głogów miała podpisaną umowę dotyczącą świadczenia usług
w zakresie „Wyłapywania i utrzymywania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Głogów” z Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom „Amicus”,
natomiast z Gminą Miejską Głogów w zakresie warunków i zasada współpracy w zakresie
funkcjonowania i przyjmowania bezdomnych psów do Miejskiego Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Głogowie.
W 2018 roku wyłapano 22 psy, wraz z psami wyłapanymi w latach poprzednich, Gmina
Głogów w 2018 r. na swój koszt zapewniła opiekę 31 psom. W 2018 r. zaadoptowanych
zostało 21 psów, (2 psy eutanazja, 4 oddane właścicielom).
W 2018 roku wyłapano 16 kotów, wraz z kotami wyłapanymi w latach poprzednich Gmina
Głogów w 2018 r. na swój koszt zapewniła opiekę 29 kotom. W 2018 r. zaadoptowanych
zostało 9 kotów (1 wypuszczony, 2 eutanazja, 3 zgon).
Koszt realizacji całego zadania w 2018 r. tj. wyłapywanie, opieka, usługi weterynaryjne
i dokarmianie wyniósł 87 650,16 zł.
Zabytkowy Park w miejscowości Borek
Prace porządkowe związane z utrzymywaniem zabytkowego parku w Borku prowadzone
są na bieżąco.
W 2018 roku:
•

uzupełniono piasek na boisku do gry w piłkę plażową – koszt 800,00 zł.

•

wymieniono uszkodzoną ławkę – koszt 800,00 zł.

•

wykonano koszenie traw.

Prace porządkowe wykonywane były także przez wychowanków Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, pod opieką wychowawcy.
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Dnia 11 październiku 2018 r. odbyła się kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opiece nad zabytkami przez Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy. Kontrolujący nie stwierdzili
żadnych uchybień.

Dzikie wysypiska odpadów
Zrekultywowane składowiska odpadów w Turowie i Ruszowicach.
W 2018 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów
komunalnych.
Na początku 2018 r. w gminie nie było dzikich wysypisk odpadów komunalnych, ustalono, że
jest 1 dzikie wysypisko w miejscowości Ruszowice. Wysypisko znajduje się na działce
prywatnej.
W ciągu 2018 r. nie zlikwidowano dzikich wysypisk, nie stwierdzono pożarów wysypisk.
Gmina Głogów posiada dwa zrekultywowane składowiska odpadów w miejscowości Turów
i Ruszowice. Zgodnie z wydanymi decyzjami zatwierdzającymi rekultywację składowisk,
zrekultywowane składowiska podlegają monitoringowi.
W 2018 roku:
a) wykonano monitoring jakościowo – ilościowy wód podziemnych dla składowiska
w Turowie – koszt 3 444,00 zł.
b) wykonano koszenie traw na zrekultywowanym składowisku w miejscowości
Ruszowice – koszt 1 516,32 zł.
c) wykonano pomiary geodezyjne składowisk w miejscowości Ruszowice i Turów
– koszt 980,00 zł.
d) zamówiono wyniki pomiarów dobowej wysokości opadów atmosferycznych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – koszt 429,45 zł.
Wyłączenia z produkcji rolniczej
W 2018 roku poniesiono koszty związane z włączeniami z produkcji rolnej gruntów
w wysokości 70 660,18 zł.
Melioracje. Konserwacja i koszenie rowów melioracyjnych
W 2018 roku przeprowadzono prace konserwacyjne i melioracyjne następujących rowów:
•

konserwacja rowu (dz. nr 677, obręb Przedmoście) Ru-7b – 300 m, koszt 5 306,93 zł,

•

konserwacja rowu (dz. nr 584 i 571/1, obręb Przedmoście) – 400 m, koszt 7 247,47 zł,

•

konserwacja rowu (dz. nr 679, obręb Przedmoście) – 340 m, koszt 3 496,30 zł,
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•

konserwacja rowu (dz. nr 140, obręb Krzekotów) Kr-6 – 510 m, koszt 6 949,50 zł,

•

konserwacja rowu (dz. nr 410, obręb Wilków) Kr-6 – 485 m, koszt 6 691,20 zł.

Zadania polegały na: wykoszeniu, odmulaniu, pogłębianiu, usuwaniu porostów, czyszczeniu
przepustów.
Natomiast przy udziale pracowników zatrudnionych do robót publicznych wykoszono
następujące rowy:
•

SS-3 i SS-4 w miejscowości Serby – około 3 000 m,

•

SS-4 w miejscowości Stare Serby – około 600 m,

•

dz. nr 538/1 przy ul. Spółdzielczej w miejscowości Wilków – około 680 m,

•

Sp-1 przy ulicy Kremowej w miejscowości Ruszowice – około 310 m.

Zakup sprzętów w celu utrzymania porządku na
w miejscowości Borek oraz na rowach melioracyjnych.

terenie

Zabytkowego

Parku

W 2018 roku na potrzeby bieżącego utrzymywania zabytkowego parku w Borku oraz
przeprowadzania prac melioracyjnych zakupiono grabie, łopaty, szpadle, kosy (3 szt.), osłony
i szelki do kos, toporki, kilofy, sekatory na łączny koszt -11 900,98 zł.
Pracownicy interwencyjni
W 2018 roku do prac interwencyjnych zatrudniono 6 pracowników, na okres 3 miesięcy
Pracownicy interwencyjni wykonywali m. in. takie prace jak: równanie dróg, koszenie
rowów, ustawianie znaków, sadzenie drzew, sprzątanie.
Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów
W 2018 r. wykonano, zgodnie z decyzjami Starosty Głogowskiego nasadzenia zastępcze
drzew z gatunku lipa drobnolistna (1 szt.), świerk srebrny (7 szt.). Koszt zadania wyniósł
1.890,00 zł.
Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych –
susza.
W 2018 roku została powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego komisja do spraw
szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowanych suszą.
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Komisja po wizjach w terenie sporządziła 78 protokołów wraz z protokołami cząstkowymi
do innych gmin.
Zadania z zakresu gospodarki odpadami
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 150,22 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 373,92 kg zmieszanych odpadów
komunalnych, zaś pod koniec 2018 roku dane te przedstawiały się następująco: 166,45 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 330,3 kg zmieszanych odpadów
komunalnych.
Zmiana proporcji wynikała z faktu, że wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców gminy.

W celu podniesienia świadomości ekologicznej oraz warunków środowiskowych, w których
żyją mieszkańcy w 2018 roku gmina podjęła następujące działania edukacyjne:
•
druk oraz kolportaż ulotek edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych, obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz obowiązków właścicieli zwierząt.
•
przystąpienie do udziału w projekcie współpracy z organizacją Fundacja Nasza Ziemia
w akcji „REPETA”, polegającej na zbiórce tworzyw sztucznych i aluminium.
W ramach przedsięwzięcia Gmina otrzymała 8 żółtych pojemników o poj. 240 l
do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i aluminium, które trafiły do placówek na terenie
naszej gminy oraz do Urzędu Gminy Głogów.
Celem tej inicjatywy jest uświadomienie lokalnej społeczności jak ważna jest segregacja
odpadów i jaki wpływ ma na otaczające nas środowisko. Jest to istotne także ze względu na
konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomów recyklingu.
•
zorganizowanie konkursu ekologicznego pn.: „Przyroda i ekologia Gminy Głogów”
dla jednostek edukacyjnych z terenu Gminy Głogów. Z prac plastycznych laureatów konkursu
wykonano kalendarz na rok 2019.
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Zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Data
Lp. zawarcia
umowy

1

27.03.2018

Nr
umowy

RU.24.01
8

Poniesiony
koszt (zł)

Nazwa zadania

Wykonawca

Opis

6.027,00

Program Ochrony
Środowiska
dla
Gminy Głogów na
lata
2018-2021
z perspektywą na
lata 2022-2025

Albeko
ul.
Niemodlińska
79
45-864 Opole

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska
wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2018, poz. 799). Niniejszy
dokument sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra
Środowiska.

RU.80.20
17

2

3

21.12.2017

1.07.2017
RK.271.3.
2017

84.321,69

GPK-SUEZ
Głogów
Przyjęcie odpadów
Sp. z o.o.
i obsługa PSZOK-u
siedzibą
w Głogowie

962.460,56

Odbiór odpadów
od
mieszkańców
Gminy Głogów w
zamach
systemu
gospodarowania
odpadami

GPK-SUEZ
Głogów
Sp. z o.o.
siedzibą
w Głogowie

Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów jest
wymogiem ustawowym, określonym w art. 3 ust. 2, pkt. 6
ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. Ponadto, w rocznym
z
sprawozdaniu z zakresu gospodarki odpadami składanym do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz
Marszałka Województwa, każda gmina powinna wykazać
posiadanie punktu selektywnej zbiórki odpadów.

z

1 lipca 2013 r. samorządy w całej Polsce przejęły gospodarkę
odpadami i odbierają odpady od mieszkańców gminy
na podstawie podpisanej umowy.
Stawka opłaty za odpady od 1 sierpnia 2017 roku wynosi
15,00 zł od osoby za odpady segregowane i 25,00 zł za
odpady zmieszane. W ramach zorganizowanego systemu
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gospodarowania odpadami dwa razy w roku organizowane są
zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

4

5

20.02.2018

11.05.2018

RU.12.20
18

RU.35.20
18

AG-EKO
Gonera Aneta W ramach systemu gospodarki odpadami prowadzona jest
z siedzibą przy zbiórka
zużytego
sprzętu
elektrycznego
ul. Kolejowa 7, i
elektronicznego.
Zbiórki
organizowane
59-300 Lubin
są dwa razy do roku po zgłoszeniu telefonicznym mieszkańca.

934,80

Zbiórka
elektrosprzętu

17.479,90

Realizacja zadania odbywa się na podstawie opracowanego
programu
usuwania
azbestu
EKO24 Barbara z terenu Gminy Głogów.
Usuwanie azbestu z
Plewko 74-400
terenu
Gminy
W 2018 r. w ramach zadania usunięto ponad 43 tony azbestu z
Dębno,
Głogów
ul. Chojeńska 42 15 nieruchomości. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
19.179,90
zł
z czego na część kosztów pozyskano dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej we Wrocławiu. Celem prac był odbiór i
unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów z azbestu, które
to zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej należy całkowicie
usunąć
do
2032
r.
Dofinansowanie
nie
obejmowało
kosztów
zakupu
i wykonania nowego pokrycia dachowego.

6

7

31.01.2018

5.02.2018

RU.4.201
8

RU.5.201
8

x

x

Pomiar zwierciadła
wody w studni nr 2
i piezometrze P1 na
ujęciu wody w
Turowie

Centrum Badań
i
Dozoru
Górnictwa
Podziemnego
Sp.
z
o.o.
z siedzibą w
Borek, Lędzinach
Wilków,

Wykonanie poboru
próbek wody i
ścieków
popłucznych oraz
ich analiza
(SUW
SUW

Przedsiębiorstw
o Wodociągów
i
Kanalizacji
w Głogowie Sp.
z
o.o.
z siedzibą w
Głowie

Realizacja zadań własnych samorządu wynikających z ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 506) – art. 7 ust. 3.
Pomiary wykonano na podstawie posiadanego pozwolenia
wodno
prawnego
oraz
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1152) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).
Pomiary wykonano na podstawie posiadanego pozwolenia
wodno prawnego –Starosty Głogowskiego oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) oraz
rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
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ujęcie
Turów)

wody

poz. 2294).

Na terenie gminy nie występują stacje pomiarowe rejestrujące przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10 oraz nie są dokonywane
pomiary hałasu.
Na terenie gminy nie występują uciążliwe zakłady produkcyjne.
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Drogi, przystanki autobusowe

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 86 km. Drogi o nawierzchni
asfaltowej stanowiły 23 km, betonowej – 2 km, z kostki polbrukowej – 3 km. Drogi
o nawierzchni z tłucznia stanowiły 48 km. Pozostałe gruntowe – 10 km.
W 2018 roku wykonano następujące inwestycje na drogach:
•

Przebudowa odcinka drogi ulicy Osiedlowej w Wilkowie,

•

Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Wilkowie,

•

Przebudowa drogi w Borku w kierunku Przedmościa,

•

Budowa drogi przeciwpożarowej przy szkole w Serbach.

Utrzymanie dróg to przede wszystkim bieżące uzupełnianie ubytków na drogach asfaltowych
– masą asfaltową, natomiast na drogach pokrytych tłuczniem – równanie i uzupełnianie
materiałem (tłuczeń, kamień) powstałych ubytków.
W 2018 roku koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły: 105.000,00 zł.
Stan dróg na terenie gminy jest niezadowalający. Wiele nowych nieruchomości, jak i tych już
istniejących nie posiada utwardzonego dojazdu do posesji. Drogi na wielu odcinkach
są nierówne, z dużymi ubytkami. Bieżące równanie i uzupełnianie materiałem nie przynosi
rezultatów, ponieważ szybko powstają kolejne ubytki, które trzeba uzupełniać, co znacznie
podnosi koszty utrzymywania dróg.
W 2018 r. na terenie gminy funkcjonowały 32 przystanki komunikacyjne. W ramach
bieżącego utrzymywania przystanków przeprowadzono niezbędne remonty tj. malowanie
ścian, ławek, wymiana (szyb bocznych – tzw. „pleksy”). Utrzymywanie przystanków
obejmowało także wywóz odpadów z koszy.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
W 2018 r.:
•
liczba korespondencji wpływającej do urzędu gminy pocztą tradycyjną wyniosła –
6.228 szt.;
•

liczna korespondencji wpływającej do urzędu gminy poprzez platformę e-puap – 515;

•

przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił - 14 dni;

•
przeciętny czas oczekiwania na realizację wniosku o warunkach zabudowy ( z
uzgodnieniami) – 2,5 – 3 miesięcy;
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•
przeciętny czas oczekiwania na realizację wniosku o wycięcie drzewa od osoby
fizycznej – 14 dni.
•
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 30 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Dotyczyły one między innymi: działalności marketingowej i promocyjnej urzędu; posiadania
licencji/abonamentu na system do obsługi zamówień elektronicznych drogą elektroniczną;
działań gminy w sprawach młodzieżowych; czy i w którym miejscu na stronie internetowe
urzędu zostało umieszczone sprawozdanie finansowe za 2017; finansowania w roku 2017
działalności klubów sportowych oraz działalności oświatowej. W przypadku 30 wniosków
(100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona
wnioskodawcy.
W sprawozdawanym roku nie wpłynęły do Rady Gminy wnioski w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono
wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
•
zadanie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na
terenie gminy Głogów”. Wpłynęło 6 ofert na realizację wskazanego zadania publicznego. W
wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano następujące oferty:
•
Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście opiewającą na kwotę 26 000,00 zł
•
Ludowy Zespół Sportowy „MIESZKO” Ruszowice opiewającą na kwotę 27 500,00 zł
•
Ludowy Zespół Sportowy „ZAWISZA” Serby opiewającą na kwotę 26 500,00 zł
•
Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały opiewającą na kwotę 19 000,00 zł
•
Klub Sportowy „VIKTORIA” Borek opiewającą na kwotę 19 000,00 zł
•
Towarzystwo Cyklistów „CHROBRY” Głogów opiewającą na kwotę 22 000,00 zł
Organizacje pozarządowe przedłożyły sprawozdania końcowe, zawierające szczegółowy opis
zrealizowanych zadań. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że
w/w zadania zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionymi ofertami konkursowymi
W 2018 r. odbyło się 13 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na
poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
•
•
•
•
•
•
7,5 %,
•
•
•
5,7 %,

na zebraniu w sołectwie Borek, które odbyło się 25.09., frekwencja - 23,23%,
na zebraniu w sołectwie Bytnik, które odbyło się 19.09, frekwencja -15,24 %,
na zebraniu w sołectwie Grodziec Mały, które odbyło się 17.09, frekwencja - 7,8 %,
na zebraniu w sołectwie Klucze, które odbyło się 20.09, frekwencja -7,8 %,
na zebraniu w sołectwie Krzekotów, które odbyło się 17.09, frekwencja -10,17%,
na zebraniu w sołectwie Przedmoście, które odbyło się 19.09, frekwencja na zebraniu w sołectwie Ruszowice, które odbyło się 27.09, frekwencja -2,8%,
na zebraniu w sołectwie Serby, które odbyło się 20.09, frekwencja - 2,5 %,
na zebraniu w sołectwie Stare Serby, które odbyło się 24.09, frekwencja -
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•
8,9 %,
•
•
4,8 %,
•

na zebraniu w sołectwie Szczyglice, które odbyło się 26.09, frekwencja na zebraniu w sołectwie Turów, które odbyło się 26.09, frekwencja - 14,15 %,
na zebraniu w sołectwie Wilków, które odbyło się 24.09, frekwencja na zebraniu w sołectwie Zabornia, które odbyło się 25.09, frekwencja - 4,3%,

OBRONA NARODOWA:
1. Ilość osób podlegających służbie wojskowej – 33, stawiło się – 32,
2. Ilość świadczeń na rzecz obronności – 20, w tym:
a. osobistych – 11, b- rzeczowych – 9,
3. Ilość Decyzji na podstawie ustawy o obowiązku Obrony RP – 20,
4. Liczba szkoleń i treningów obronnych – 4, w tym:
a. 2 treningi stałego dyżuru Wójta Gminy Głogów – uwag nie było,
b. 1 trening dot. ”Przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla
funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych w administracji
publicznej” – uwag nie było,
c. 1 trening dot. „ Ćwiczeń Renegade – Sarex” w dniach 14-15.11.2018 roku –
uwag nie było,
5. Liczba aktualizacji dokumentów – 30.
6. Liczba reklamowanych od służby wojskowej – 8, w tym:
a. z urzędu – 7, b. na wniosek – 1,
7. Uzgodniono z Wojewodą Dolnośląskim Plan Szkolenia Obronnego Gminy Głogów na
2018 rok.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE:
1. Wydano Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 20.04.2018 roku w
sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
2. Opracowano nowy Regulamin Pracy i Działania GZZK,
3. Zaktualizowano Załączniki do Planu Operacyjnej Ochrony Gminy przed Powodzią,
4. Uczestniczono w ćwiczeniu kryzysowym zorganizowanym przez Dowódcę 4
Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie,
5. Zaktualizowano wykaz podmiotów z terenu Gminy Głogów do których Huta Miedzi
Głogów przekaże informację dotyczącą poważnej awarii,
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6. Przekazano dane do ZPOR Huty Miedzi Głogów w zakresie nowej siedziby Urzędu
Gminy Głogów i nowych władz Gminy Głogów,
7. Dokonano zakupów i uzupełniono Gminny Magazyn przeciwpowodziowy, sprzętu
ZK i OC w postaci:
a. zakupu 5 sztuk nowych plandek o różnych rozmiarach na potrzeby działań
związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych – na kwotę 1180,80 zł.,
b. zakupu masztu oświetleniowego z przeznaczeniem na doświetlanie terenu w
czasie działań kryzysowych i poszukiwania osób – na kwotę 1000,00 zł.,
8. Wskazano osoby uprawnione do reprezentowania Urzędu Gminy Głogów w zakresie
Umowy Nr.RU.90.2018 z dnia 21.11.2018 roku w dot. zimowego utrzymania dróg na
terenie Gminy Głogów oraz na bieżąco sporządzano raporty z zimowego utrzymania
dróg na terenie Gminy Głogów.

OBRONA CYWILNA:
1. Wydano Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 26.06.2018 roku w
sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania
ludności,
2. Opracowano Wytyczne Wójta Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych
zasad organizacji i funkcjonowania, roli i zadań gminnego Systemu Wczesnego
Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA),
3. Wystąpiono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o nadanie
uprawnień kadrze kierowniczej Urzędu ( Wójt i Zastępca Wójta) do Systemu
Informacyjnego SMS województwa dolnośląskiego ,
4. Uczestniczono w dniu 14.06.2018 roku w ćwiczeniu kryzysowym ZPOR „Żelazny
Most” i zapoznano się z zasadami ewakuacji ludności z terenu Gminy Głogów – dot.
miejscowości Przedmoście, Borek i Zabornia,
5. Przeprowadzono nadzorowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie w dniu
25.03.2018 r trening gminy SWO i SWiA dot. miejscowości Przedmoście i Bytnik w
zakresie alternatywnych sposobów informowania ludności z wykorzystaniem
megafonów zainstalowanych na samochodach OSP Przedmoście – uwag nie było,
6. Uczestniczono 3 krotnie w powiatowych i wojewódzkich treningach SWO i SWiA –
uwag nie było,
Uczestniczono w dniu 13.10.2018 roku w gminnych ćwiczeniach kryptonim „LAS 2018”
zorganizowanych i przeprowadzonych przez Komendanta Gminnego Związku OSP RP w
zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych
Nadleśnictwa Głogów związanych z gaszeniem pożaru na obszarze leśnym oraz doskonalenia
metod ratownictwa drogowego.
53

PRIORYTETY DZIAŁANIA NA 2019 ROK I LATA NASTĘPNE:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
2. Budowa, przebudowa i remont dróg, ścieżek rowerowych i oświetlenia;
3. Rozbudowa cmentarzy w Serbach i Przedmoście;
4. Remont świetlic wiejskich;
5. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury;
6. Poprawa warunków lokalowych jednostek OSP;
7. Tworzenie trenów inwestycyjnych i budownictwa mieszkaniowego;
8. Udrożnienie urządzeń melioracji wodnej;
9. Doposażenie terenów sportowo- rekreacyjnych.
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