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RAPORT O STANIE GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

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 2019. 

Raport jest podsumowaniem 2019 roku ze wskazaniem głównych kierunków i priorytetów na 

2020 rok. 
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1. FINANSE GMINY: 

Budżet gminy na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 36.203.665,00 zł. oraz wydatki                   

w kwocie 35.318.665,00 zł. Planowano również przychody w kwocie 2.800.365,91 zł. oraz 

rozchody w wysokości 1.101.110,00 zł. 

Od założonych dochodów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

Zmiany w planie dochodów: 

1. W ciągu 2019 roku  Rada Gminy podjęła 9 uchwał, którymi dokonano zmian w planie 

i planu budżetu. Zmiany dotyczyły: dotacji na zadania zlecone i własne, części 

subwencji oświatowej, dotacji z funduszy celowych, wpływów z tytułu kar                              

i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, innych 

lokalnych opłat oraz innych dochodów.  

Uchwałami zwiększono dochody ogółem o 850.441,09 zł. 

2. Wójt Gminy wprowadził 17 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, 

którymi zwiększono plan dochodów (i wydatków) na zadania własne i zlecone                        

o 2.872.161,36zł., z tego na następujące rodzaje dochodów: 

➢ dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 269.664,94 zł, 

➢ administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – zwiększenie                        

o 28.220,00 zł, 

➢ finansowanie zadań wyborczych  - zwiększenie o 15.600,00 zł 

➢ zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej – zwiększenie                          

o 22.617,00 zł, 

➢ dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica” – zwiększenie o 28.000,00 zł, 

➢ wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych                                

i ćwiczeniowych – zwiększenie o 35.691,42 zł, 

➢ zwrot kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – zwiększenie                    

o 500,00 zł, 

➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej – zmniejszenie o 1.030,00 zł, 

➢ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe – zmniejszenie o 12.400,00 zł, 
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➢ zasiłki stałe – zmniejszenie o 7.300,00 zł, 

➢ zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 2.382,00 zł, 

➢ wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zwiększenie                                  

o 20.351,00 zł, 

➢ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie o 518,00 zł, 

➢ pomoc państwa w zakresie dożywiania – zwiększenie o 2.332,00 zł, 

➢ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 29.528,00 zł, 

➢ świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 

zmniejszenie o 54.876,00 zł, 

➢ Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 1.663,00 zł, 

➢ pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (w tym program 500+ oraz Dobry Start) – 

zwiększenie o 2.491.700,00 zł, 

➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne  - zmniejszenie o 1.000,00 zł, 

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2019 r. wynosił 39.926.267,45 zł,                      

w tym: 

1.  dochody bieżące –   37.005.796,68 zł, w tym m.in.: 

➢ z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty 

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 

niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 146.713,00 zł    

2.  dochody majątkowe – 2.920.470,77 zł, w tym m.in.: 

➢ dochody ze sprzedaży majątku – 40.000,00 zł, 

➢ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności –1.975,00 zł, 

➢ z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty 

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 

niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 2.647.841,00 zł. 

Zrealizowano dochody w wysokości 40.527.552,79 zł. tj. w wyższej kwocie od planowanych, 

z tego: dochody bieżące w wysokości 37.601.983,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 

2.925.568,99 zł. Spowodowane jest to wykonaniem dochodów, w stosunku do których nie 

zaplanowano żadnej kwoty lub zaplanowano mniej aniżeli faktycznie wpłynęło do budżetu. 
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Dotyczy to dochodów, w stosunku do których ciężko jest przewidzieć realne wpływy, m.in: 

wpływów  z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat komorniczych, zwrot opłat sądowych dot. 

lat ubiegłych), wpływów z różnych dochodów (m.in. używanie samochodu służbowego do 

celów prywatnych, wynagrodzenie płatnika), wpływów z opłaty eksploatacyjnej, odsetek od 

nieterminowych wpłat, kosztów upomnień itp. 

Zmiany w planie wydatków: 

W trakcie 12 miesięcy br. plan wydatków gminy zmieniono 9 uchwałami podjętymi przez 

Radę Gminy Głogów oraz 17 zarządzeniami Wójta i tak: 

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 6.303.483,36 zł do kwoty 34.481.094,36 zł, w tym: 

➢ wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 3.048.528,72 zł do kwoty 

22.234.723,72 zł, w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie                

o 660.628,58 zł do kwoty 10.758.164,58 zł, wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań zwiększenie o 2.387.900,14 zł do kwoty 11.476.559,14 zł, 

➢ dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 368.500,00 zł do kwoty 2.003.200,00 zł 

w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 

zwiększenie  393.700,00 zł do kwoty 1.674.900,00 zł, dotacje dla podmiotów 

nienależących do sektora finansów publicznych zmniejszenie o 25.200,00 zł do 

kwoty  328.300,00 zł, 

➢ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 2.868.281,64 zł 

do kwoty  9.727.932,64 zł 

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 3.375,00 zł, na co złożyły się następujące 

zmiany: 

➢ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o 293.411,00 zł 

do kwoty 6.437.643,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane                          

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 

zwiększenie o 4.754,00 zł do kwoty 2.459.907,00 zł  i dotacje na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne zwiększenie o 296.786,00 zł do kwoty 706.786,00 zł. 

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosił 41.625.523,36 zł,  

w tym: 

1. wydatki bieżące:  34.481.094,36 zł, z tego: 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

7 

➢ wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22.234.723,72 zł, 

w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.758.164,58 zł, wydatki 

związane z realizacją ich statutowych zadań 11.476.559,14 zł, 

➢ dotacje na zadania bieżące 2.003.200,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów 

należących do sektora finansów publicznych 1.674.900,00 zł, dotacje dla 

podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych  328.300,00 zł, 

➢ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  9.727.932,64 zł, 

➢ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 167.213,00  zł, 

➢ wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł 

2. wydatki majątkowe 7.144.429,00 zł, z tego: 

➢ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.437.643,00 zł, w tym: wydatki na 

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 

2     i 3 u.o.f.p. 2.459.907,00 zł , oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

706.786,00 zł. 

Wydatki budżetu w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.427.740,49 zł co stanowi 

94,72% w stosunku do planu 41.625.523,36 zł, w tym: 

1) Wydatki bieżące  - wykonanie 32.607.633,28 zł (w tym wydatek niewygasający                    

w wysokości 4.797,00 zł) w stosunku do planu 34.481.094,36 zł, co stanowi 94,55 %. 

2) Wydatki majątkowe – wykonanie 6.820.107,21 zł (w tym wydatki niewygasające                    

w wysokości 429.449,91 zł) w stosunku do planu 7.144.429,00 zł, co stanowi 95,46%. 

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 31.12.2019 r. w wysokości   

9.406.029,36 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie 

w wysokości 9.330.064,03 zł. 

Ponadto w ciągu roku 2019 r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy 

Głogów. Zwiększono plan przychodów o kwotę 2.800.365,91 zł, z tego z tyt. wolnych 

środków o 2.584.255,91 zł i innych przychodów o 216.110,00 zł. Rozchody zwiększono                  

o 216.110,00 zł  w związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki dla OSP Ruszowice 

na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200.000,00 zł oraz OSP Serby na zakup 

agregatu wysokociśnieniowego – 16.110,00 zł. Pożyczki zostały zwrócone przez OSP 

Ruszowice i OSP Serby na r-k gminy w umownym terminie. 
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Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2019 r.  przedstawiał 

się następująco: 

1. Przychody – 2.800.365,91 zł, z tego: 

➢ wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.584.255,91 zł, 

➢ inne przychody 216.110,00 zł. 

2.  Rozchody – 1.101.110,00 zł, 

➢  spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 885.000,00 zł, 

➢  udzielone pożyczki – 216.110,00 zł. 

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2019 r. w kwocie 1.699.255,91 zł, znalazł pokrycie                          

w przychodach z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia na zadania bieżące w kwocie 

174.407,08 zł. na plan 192.137,00 zł., natomiast majątkowe w kwocie 163.495,12 zł. na plan 

161.201,00 zł. 

Na promocję gminy w 2019 r. wydatkowano 10.880,85 zł., które przeznaczono na : 

➢ na promocję gminy (podkładki i latarki z nadrukiem logo gminy, kamizelki 

odblaskowe) 4.286,80 zł, 

➢ usługi związane z promowaniem Gminy Głogów, m.in. podczas wydarzenia Cross 

Straceńców, ponadto wykonanie latarek z grawerem, kart pielgrzyma, zawieszek 

odblaskowych itp. 6.594,05 zł. 

 

W 2019 r. zrealizowano następujące wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem 

środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej: 

W ramach wydatków bieżących: 

➢ przedsięwzięcie „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” – program realizowany              

w latach 2017 – 2019 przez Szkoły Podstawowe Gminy Głogów. Łączne nakłady 

finansowe na realizację programu to 450.992,378 zł. W 2019 roku na plan 146.713,00 

zł zrealizowano wydatki w wysokości 121.385,40 zł. Zadanie zostało zakończone                

w 2019 roku; 

➢ przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie Gminy 

Głogów w aglomeracji Głogów” – program przewidziany na lata 2017-2022. Łączna 
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wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. Wartość projektu       

w 2019 r. to 20.500,00 zł. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla Jednostki 

Realizującej Projekt. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 20.500,00 zł.              

Na lata 2020 – 2022 planuje się środki w wysokości 287.190,00 zł. 

 

Realizacje w ramach wydatków majątkowych: 

➢ przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Głogów w aglomeracji Głogów” (realizacja w latach 2017-2022) – łączne nakłady 

finansowe na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych to 16.707.664,00 

zł. W 2019 r. na plan 50.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 41.838,00 zł 

(środki własne Gminy).. Na lata 2020 – 2022 prognozuje się wydatki w kwocie 

16.512.714,00 zł; 

➢ przedsięwzięcie „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” (realizacja 2013- 2019 

r.) -. łączne nakłady finansowe 2.451.112,00 zł. W 2019 roku na prognozowane 

wydatki  w kwocie 2.409.907,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.409.722,01 

zł. Zadanie zakończono w 2019 roku.  

 

 

2. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO: 

 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki  

na łączną kwotę 337 902,20 zł. Pierwotnie ustalone zadania we wrześniu 2019 roku były 

zmieniane w trakcie roku 2019 przez mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy.  

Zadania po zmianach w budżecie gminy zostały zrealizowane w 95%. 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia, które obrazuje tabela poniżej. 
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Lp. Nazwa sołectwa 
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg złożonego 

wniosku 
Dział-rozdział § 

Ogólny plan 

wydatków 
wykorzystane % wykonanie 

1. BOREK doposażenie placu zabaw z elementami siłowni 926-92695§4210 14 000,00 12 140,10 86,72 

    
zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 1 500,00 1 489,74 99,32 

    pielęgnacja parku w Borku 921-92120§4300 5 000,00 5 000,00 100,00 

    
zakup artykułów do konserwacji i dekoracji kapliczki i 

krzyża 750-75095§4210 1 000,00 999,98 100,00 

    
zakup strojów sportowych dla zawodników klubu 

piłkarskiego 926-92605§4210 3 350,00 3 349,80 99,99 

    zakup siatek do bramek 926-92601§4210 1 000,00 1 000,00 100,00 

    doposażenie świetlicy szkolnej w Przedmościu 854-85401§4240 416,00 416,00 100,00 

    Razem 

 

26 266,00 24 395,62 92,88 

2. BYTNIK naprawa kosiarki i kosy 900-90095§4270 200,00 200,00 100,00 

    

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 800,00 799,14 99,89 

    monitoring terenu wokół świetlicy wiejskiej 921-92109§4210 4 500,00 4 332,50 96,28 

    wyjazd integracyjny mieszkańców 921-92195§4300 1 800,00 1 728,00 96,00 
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    doposażenie terenu przy boisku 926-92601§6050 7 085,00 7 085,00 100,00 

    Razem 

 

14 385,00 14 144,64 98,33 

3. 

GRODZIEC 

MAŁY 

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 2 000,00 1 899,29 94,96 

    zakup drzewek ozdobnych do zagospodarowania wsi 750-75095§4210 2 000,00 2 000,00 100,00 

    zakup strojów dla zespołu "Grodzianki" 921-92109§4210 2 000,00 1 985,90 99,30 

    materiały na remont szatni i zagospodarowanie boiska 926-92601§4210 2 000,00 1 974,99 98,75 

    oprawa muzyczna imprez 921-92195§4300 2 000,00 2 000,00 100,00 

    wyjazd integracyjny mieszkańców 921-92195§4300 1 600,00 1 600,00 100,00 

    zakup sprzętu dla OSP Serby  754-75412§4210 1 000,00 1 000,00 100,00 

    

zakup materiałów na organizację 50-lecia Klubu Sportowego 

"Odra" 
926-92605§4210 

2 087,00 2 087,00 100,00 

    zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 926-92695§6050 20 000,00 17 835,00 89,18 

    Razem 

 

34 687,00 32 382,18 93,36 

4. KLUCZE 

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 1 500,00 1 490,60 99,37 

    wyjazd integracyjny mieszkańców 921-92195§4300 1 484,00 896,70 60,42 

    zakup stołów i krzeseł do świetlicy 921-92109§4210 10 000,00 9 992,52 99,93 

    budowa oświetlenia (dokumentacja) 900-90015§6050 5 000,00 5 000,00 100,00 
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    oprawa muzyczna imprez 921-92195§4300 2 000,00 2 000,00 100,00 

    Razem 

 

19 984,00 19 379,82 96,98 

5. KRZEKOTÓW 

zakup budynku na szatnie dla sportowców i magazyn na 

sprzęt sportowy  926-92601§6060 15 387,00 15 000,00 97,48 

    Razem   15 387,00 15 000,00 97,48 

6. PRZEDMOŚCIE oprawa muzyczna imprez 921-92195§4300 4 700,00 4 700,00 100,00 

    serwis kosiarki 900-90095§4300 300,00 300,00 100,00 

    

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarek 900-90095§4210 2 700,00 2 694,82 99,81 

    zakup preparatu na chwasty 900-90095§4210 300,00 299,99 100,00 

    zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Krzywej  926-92695§4210 7 321,00 7 320,99 100,00 

    doposażenie świetlicy szkolnej w Przedmościu 854-85401§4240 2 000,00 2 000,00 100,00 

    zagospodarowanie terenu boiska 926-92601§6050 28 200,00 28 199,12 100,00 

    Razem   45 521,00 45 514,92 99,99 

7. RUSZOWICE serwis  kosiarek i traktorka do koszenia  900-90095§4270 1 000,00 985,01 98,50 

    zakup części do kosiarek i traktorka 900-90095§4210 1 000,00 995,00 99,50 

    konserwacja obrazu w sali wiejskiej w Ruszowicach  921-92109§4300 13 000,00 13 000,00 100,00 

    budowa oświetlenia (dokumentacja) 900-90015§6050 20 521,00 15 990,00 77,92 

    
dotacja do zakupu lub wyposażenia samochodu dla OSP w 

754-75412§6230 10 000,00 10 000,00 100,00 
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Ruszowicach  

    Razem 

 

45 521,00 40 970,01 90,00 

8. SERBY zakup ław i stołów składanych 750-75095§4210 1 446,00 1 446,00 100,00 

    

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 2 510,00 2 509,93 100,00 

    zakup wyposażenie dla OSP Serby  754-75412§4210 6 610,00 6 610,00 100,00 

    zakup wiat na boisko 926-92601§4210 8 665,00 8 664,99 100,00 

    wykonanie baneru z napisem Sołectwo Serby 750-75095§4300 490,00 490,00 100,00 

    zakup wyposażenia dla zespołu " Serbowiacy"  921-92109§4210 6 300,00 6 299,91 100,00 

    zakup mebli do nowego przedszkola  801-80104§4210 4 000,00 4 000,00 100,00 

    zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich  921-92109§4210 4 000,00 4 000,00 100,00 

    zakup namiotu 921-92109§4210 7 500,00 7 500,00 100,00 

    

zakup biletów dla dzieci z młodzieżowej drużyny 

pożarniczej 754-75412§4210 1 100,00 1 098,00 99,82 

    transport dla dzieci z młodzieżowej drużyny pożarniczej 754-75412§4300 800,00 799,20 99,90 

    

ubezpieczenie uczestników wycieczki z młodzieżowej 

drużyny pożarniczej 754-75412§4430 100,00 79,15 79,15 

    zakup tablic informacyjnych 750-75095§4210 2 000,00 2 000,00 100,00 

    Razem 

 

45 521,00 45 497,18 99,95 
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9. STARE SERBY 

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych  do 

kosiarki i traktorka 900-90095§4210 900,00 899,35 99,93 

    wyjazd integracyjny mieszkańców 921-92195§4300 1 500,00 1 499,04 99,94 

    remont zadaszenia wiaty na placu zabaw 926-92695-4270 1 850,00 1 849,99 100,00 

    remont zadaszenia wiaty na placu zabaw 926-92695§4210 3 150,00 3 146,80 99,90 

    doposażenie placu zabaw   926-92695§4210 4 300,00 3 813,00 88,67 

    wyposażenie świetlicy 921-92109§4210 1 250,00 1 249,62 99,97 

    serwis kosiarki 900-90095§4300 500,00 347,27 69,45 

    zakup tablic informacyjnych 750-75095§4210 1 800,00 1 799,98 100,00 

    Razem 

 

15 250,00 14 605,05 95,77 

10. SZCZYGLICE oprawa muzyczna imprezy 921-92195§4300 1 500,00 1 500,00 100,00 

    

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 1 000,00 999,96 100,00 

    doposażenie OSP 754-75412§4210 3 000,00 0,00 0,00 

    zagospodarowanie terenów przy świetlicy  921-92109§6060 14 029,00 13 407,00 95,57 

    Razem 

 

19 529,00 15 906,96 81,45 

11. TURÓW 

zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do 

kosiarki 900-90095§4210 1 800,00 1 236,64 68,70 

    zagospodarowanie terenu - ogrodzenie  926-92601§6050 14 133,00 14 133,00 100,00 
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    Razem   15 933,00 15 369,64 96,46 

12. WILKÓW oprawa muzyczna imprez 921-92195§4300 2 000,00 1 845,00 92,25 

    zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 926-92695§6050 15 000,00 15 000,00 100,00 

    

zakup paliwa,  części i materiałów eksploatacyjnych  do  

kosiarki 900-90095§4210 1 300,00 1 299,56 99,97 

    serwis kosiarki 900-90095§4270 600,00 348,71 58,12 

    czyszczenie toalety Toy- Toy 900-90095§4300 200,00 110,00 55,00 

    doposażenie OSP Wilków  754-75412§4210 4 000,00 4 000,00 100,00 

    montaż barierek w Szkole Podstawowej w Wilkowie 801-80101§4300 8 508,00 8 487,00 99,75 

    budowa oświetlenia (dokumentacja)  900-90015§6050 11000,00 11 000,00 100,00 

    Razem 

 

42 608,00 42 090,27 98,78 

13. ZABORNIA modernizacja  świetlicy  921-92109§6050 10 846,00 10 846,00 100,00 

    

zakup paliwa,  części i materiałów eksploatacyjnych  do  

kosiarki 
900-90095§4210 

400,00 299,91 74,98 

    wyjazd integracyjny mieszkańców 921-92195§4300 1 500,00 1 500,00 100,00 

    Razem 

 

12 746,00 12 645,91 99,21 

    OGÓŁEM WYDATKI 

 

353 338,00 337 902,20 95,63 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

16 

  

Przykłady realizacji funduszu sołeckiego: 

 

Wiata na boisku w Przedmościu  Piłko-chwyt na boisku w Szczyglicach 

Ogrodzenie boiska w Turowie  Wiaty dla zawodników w Serbach 
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3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY: 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

3. Szkoła Podstawowa w Serbach; 

4. Szkoła Podstawowa w Wilkowie; 

5. Szkoła Podstawowa w Przedmościu; 

6. Publiczne Przedszkole w Serbach; 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu; 

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu; 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie; 

10. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie. 

 

Analiza zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania w 2019 roku przedstawia tabela poniżej: 

Nazwa jednostki Liczba zatrudnionych 

pracowników- etaty 

Koszty funkcjonowania 

w 2019 roku bez 

inwestycji w zł. 

Szkoła Podstawowa                           

w Serbach 

36,2 2.062.394,98 

Szkoła Podstawowa                           

w Wilkowie 

24,82 1.812.506,30 

Szkoła Podstawowa                          

w Przedmościu 

37,64 3.092.717,26 

Publiczne Przedszkole                      

w Serbach 

8,07 424.756,10 

Gminny Ośrodek Kultury             

w Przedmościu 

5,1 862.487,76 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Przedmościu 

0,88 94.995,51 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głogowie 

8 1.211.473,21 

Wiejski Ośrodek Zdrowia             

w Krzepowie 

5,25 601.697,14 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Serbach IX-XII 

50,2 1.432.357,19 
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4. MIESZKAŃCY GMINY: 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się                 

o 56 osoby, i tak na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 6.711 osób, w tym 3.392  kobiet                    

i 3.319 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkanek w wieku (14 lat i mniej) wynosiła 572 osób,  

a liczba mieszkańców – 640; 

• liczba mieszkanek w wieku (15-59 lat) wynosiła 2.270 osób, a liczba mieszkańców                     

w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2.310; 

• liczba mieszkanek w wieku powyżej 64 lat wynosiła 550, a liczba mieszkańców 369. 

Migracje przebiegały w kierunku   ościennych wiosek oraz dużych miast i związane były                   

z pracą oraz zakupem działek budowlanych w celach mieszkaniowych.  Na koniec 2019 r. 

dane dot. urodzeń i zgonów przedstawiały się następująco: 

• w 2019 r. narodziło się w gminie 67 osób, w tym 31 dziewczynek i 36 chłopców,                    

a zmarło 48 osób, w tym 19  kobiety i 29 mężczyzn.  
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5. 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 2019 r., korzystających z tego podmiotu wynosiła 2168,                    

a liczna udzielonych świadczeń zdrowotnych – 10.737, w tym 1.313 dzieciom i młodzieży do 

18. roku życia. 

W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie 01.01.2019 r.                           

– 31.12.2019 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. 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zapewnia dostępność do świadczeń lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od godz. 8,00 do godz. 18,00         

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy świadczeniodawcy. Natomiast w dni 

pracujące od godz. 18,00 do godz. 8,00 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 2019 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 funkcjonują 2 apteki zlokalizowane w obiektach handlowych, których dyżury 

koordynuje powiat po zaopiniowaniu przez gminy. 
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6. POMOC  SPOŁECZNA: 

Wykonanie budżetu za rok 2019 – 10.136.152,43 zł 

1. Zadania zlecone – 8.924.679,22 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). 

2. Zadania własne – 1.205.473,21 zł, w tym środki własne UG – 865.659,51 zł. 

3. PFRON – 6.000,00 zł. 

 

1) Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób, 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba osób                

w rodzinie 

Kwota świadczeń 

Zasiłki stałe 22 34 102 666,62 zł 

Składki zdrowotne 19 25 8 436,68 zł 

Zasiłki  okresowe 14 38 28 131, 80zł 

Zasiłki celowe 29 76 21 319,00 zł 

Specjalne zasiłki celowe 8 29 7 394,00 zł 

Sprawienie pogrzebu 2 3 2 862,00 zł 

Schronienie 1 1 1 625,00 zł 

Usługi opiekuńcze 2 5 8 462,25 zł 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

1 2 6 966,00 zł 

 

 

Domy pomocy społecznej 

W DPS przebywało  

7 osób w tym 

skierowanych                      

w 2019 łącznie:                

2 osoby, 

zmarła 1 osoba 

 

 

7 

 

 

237 240,09 zł 

Wypłacanie wynagrodzenia 

za sprawowanie opieki 

1 osoba 

(bez wydania decyzji 

administracyjnej) 

1 2 400,00 zł 

 

W 2019 r. wydano łącznie 7 decyzji odmawiających przyznania pomocy, w tym: 4 z powodu 

przekroczenia kryterium dochodowego oraz 3 z powodu braku współpracy. 

Wydano 49 decyzji zmieniających, 17 decyzji uchylających oraz 4 decyzje wygaszające. 
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2) Zadania realizowane z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Liczba osób                       

w rodzinie 

Potwierdzenia prawa do 

ubezpieczenia zdrowotnego 

4 4 4 

 

W 2019 r. wydano 1 decyzję odmowną – ze względu na przekroczenie kryterium 

dochodowego. 

 

3) Zadania realizowane w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole                          

i w domu” 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób, 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

Liczba osób                

w rodzinie 

Kwota świadczeń 

Świadczenie celowe 46 127 49 000,00 zł 

Świadczenie rzeczowe 

(paczki) 

37 106 29 572,00 zł 

Posiłki wydawane w szkole, 

placówkach 

43 84 22 760,00 zł 

 

W 2019 r. w ramach powyższego zadnia wydano 2 decyzje odmowne na świadczenie 

rzeczowe (paczki) ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego oraz 2 decyzji 

uchylających posiłek (ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego). 

 

 

4) Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

 

Liczb osób, którym 

decyzją przyznano 

świadczenie 

Liczba rodziny 

korzystających                   

z funduszu 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota zwróconych 

środków przez 

dłużników 

alimentacyjnych 

 

49 

 

38 

 

229 254,03 zł 

Ogółem: 111 069,09 

zł (w tym odsetki - 

61 763,98 zł, 

należność główna:  

49 305,11 zł). 
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5) Zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

 

Rodzaj zasiłku Liczba osób którym 

przyznano świadczenie 

Kwota świadczeń 

Świadczenie pielęgnacyjne 13 547 058,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny 67 356 135,60 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 5 25 808,66 zł 

Świadczenie rodzicielskie 20 264 202,72 zł 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 

37 37 000,00 zł 

Zasiłki rodzinne 206 383 124,67 zł 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:  

- z tyt. urodzenia dziecka 20 20 000,00 zł 

- z tyt. urlopu wychowawczego 4 12 756,44 zł 

- z tyt. Samotnego wychowywania 

dziecka 

13 50 282,22 zł 

,- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

21 21 386,63 zł 

- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 101 17 504,78 zł 

- z tyt. pobytu w internacie 1 2 599,00 zł 

- z tyt. dojazdu z miejsca zamieszkania do 

szkoły 

66 26 725,97 zł 

- z tyt. rodziny wielodzietnej 41 42 218,34 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

świadczeń pielęgnacyjnych 

6 7 835,19 zł 

Opłacanie składek ubezpieczenia 

społecznego dla podopiecznych 

28 124 216,83 zł 

Jednorazowe świadczenia na podstawie 

ustawy ,,Za życiem” 

1 4 000,00 zł 

 

 

Liczba decyzji odmownych w 2019 r. tj.: 26, w tym 23 z powodu przekroczenia kryterium 

dochodowego oraz 3 z powodu innych przyczyn. 

 

 

 

 

 

 

  



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

23 

6) Zadania realizowane w ramach ustawy Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

tzw. ,,500+” 

 

Rodzaj zasiłku Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Liczba rodzin otrzymujących 

świadczenie na pierwsze 

dziecko 

530  

 

 

 

Łącznie: 6 291 908,20 zł 
Liczba rodzin otrzymujących 

świadczenie na drugie i 

kolejne dziecko 

439 

Liczba rodzin z jednym 

dzieckiem 

483 

 

Liczba decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w 2019  r. –    

16, liczba decyzji uchylających – 4 (zmian miejsca zamieszkania), 9 decyzji – inny powód – 

zaprzestanie sprawowania opieki. 

 

7) Zadanie realizowane w ramach rządowego programu ,,Dobry start” 

 

Zadanie realizowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

W 2019 r. wypłacono łącznie: 986 świadczeń na kwotę: 295 650,00 zł. 

 

8) 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 w Głogowie jest zatrudniony 1 asystent (w ramach 

umowy zlecenia). W 2019 r. objętych wsparciem asystenta było ogółem: 10 rodzin, w których 

wychowywało się 20 dzieci.  

 

W pieczy zastępczej przebywało łącznie: 21 dzieci, tj. 13 dzieci w rodzinach zastępczych                   

i 8 dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej, w tym umieszczonych wyłącznie                         

w 2019 r. zostało 5 dzieci; 

  

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4 dzieci z odpłatnością 10%, 3 dzieci              

z odpłatnością 30% i 1 dziecko z odpłatnością 50%. 
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W rodzinnej pieczy zastępczej łącznie 13 dzieci tj.: 

• w rodzinach niezawodowych – 4 dzieci w tym 3 dzieci z odpłatnością 50% i 1 dziecko 

z odpłatnością 10%, 

• w rodzinach spokrewnionych 6 dzieci, w tym 4 dzieci z odpłatnością 50%, i 2 dzieci 

z odpłatnością 30%, (1 osoba z odpłatnością 50% - do sierpnia 2019r.) 

• w rodzinie zawodowej 2 dzieci z odpłatnością 50%.  

• w pogotowiu rodzinnym 1 dziecko z odpłatnością 30%. 

W 2019 r. 1 osoba opuściła rodzinną pieczę zastępczą – usamodzielniła się. 

Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2019 r.: 

• w rodzinach zastępczych – 77 765,08 zł, 

• w placówkach opiekuńczo -wychowawczych – 67 390,13 zł. 

 

9) Zadania realizowane w oparciu o Kartę Dużej Rodziny 

 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek rodziny wielodzietnej, zdefiniowanej jako 

rodzina z co najmniej trójką dzieci. Karta uprawnia do zniżek i ulg. Nowelizacja ustawy         

w 2019 r. wprowadziła zmiany, które stanowią iż prawo do posiadania Karty przysługuje 

członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) 

mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

W roku 2019 wpłynęło łącznie 128 wniosków o przyznanie KDR, wydano łącznie: 288 kart    

w formie tradycyjnej oraz 93 w formie elektronicznej. 

 

10)  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 2019 r. świadczył poradnictwo, w szczególności: 

 

• socjalne łącznie - 177 porad w tym także w trakcie wywiadów środowiskowych 

udzielono łącznie 29 rodzinom o łącznej liczbie osób – 55. 

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

W ramach Ośrodka funkcjonował Zespól Interdyscyplinarny, który odbył łącznie 

4 posiedzenia Zespołu oraz 59 posiedzeń grup roboczych - łącznie prowadzono                               

33 procedury ,,Niebieskiej Karty”, dla 22 rodzin, (w tym 5 rodzin z 2018). 
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11) Zadania realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty 

 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba złożonych 

wniosków na rok 

2018/2019 

Liczba wypłaconych 

stypendiów 

Kwota świadczeń 

Stypendium szkolne 23 (48 dzieci) 21 (44 dzieci) 26 339,50 zł 

Zasiłek szkolny 2 (2 rodziny – 3 dzieci) 2 (2 rodzina – 3 dzieci) 1 860,00 zł 

 

W 2019 r. liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium wynosiła – 23. Wypłacono       

21 stypendiów. Powstała różnica wynika z uwagi na to, iż 1 decyzja była odmowna                          

z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium 

oraz 1 rodzina nie złożyła rozliczenia w formie faktur, co wiąże się z brakiem podstaw do 

wypłacenia stypendium. 

 

12) Ustawa o dodatkach mieszkaniowych i prawo energetyczne  

 

Na terenie gminy Głogów w 2019 r. skorzystało z tej formy pomocy łącznie 16  gospodarstw 

domowych tj.: 

• dodatek mieszkaniowy otrzymało - 16 gospodarstw na łączną kwotę: 22 275,88 zł, 

• dodatek energetyczny otrzymało -14 gospodarstw na łączną kwotę: 2 252,10 zł. 

 

13) Zadania zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

W 2019 r. Ośrodek zrealizował 3 projekty adresowane do osób niepełnosprawnych, na które 

pozyskał dofinansowanie z PFRON tj.: 

a) Projekt pn. ,,Sportowo – Wakacyjnie”, 2 dniowe spotkania integracyjne, które odbyły 

się w dniach 11-12 lipca 2019 r. w miejscowości Bytnik. Kwota dofinansowania 

wynosiła:  1 000,00 zł, środki własne stanowiły – 700,00 zł, łączny koszt realizacji 

projektu wynosił: 1 700,00 zł. 

b) Projekt pn. ,,Słonecznie” przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2019 r. na boisku 

sportowym ,,Orlik” w Serbach. Kwota dofinansowania wynosiła: 4 000,00 zł, udział 

środków własnych – 2 700,01 zł, łącznie na realizację wydatkowano: 6 700,01 zł. 

c) Projekt pn. ,,Jesienne Integracje” w ramach projektu zorganizowany został wyjazd do 

teatru do Zielonej Góry w dniu 11 października 2019 r. Kwota dofinansowania 

wynosiła: 1 000,00 zł, środki własne – 1 864,00 zł, łączny koszt realizacji zadania 

wynosił: 2 864,00 zł. 
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14) Zadania realizowane w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przy Wójcie Gminy 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 2019, 

przyjęty Uchwałą Nr V/24/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 

wchodziło 5 osób, powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Głogów. 

Realizując zapisy cytowanej ustawy oraz programu, komisja w 2019 r. odbyła łącznie                    

24 posiedzenia, na których: 

• rozpatrywała wnioski rodzin, Zespołu Interdyscyplinarnego, GOPS, Policji, Szkół, 

które wpłynęły ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą przemoc                       

w rodzinie – łącznie 18 wniosków, 

• objęła wsparciem 15 rodzin. Komisja sporządziła łącznie: 41 wezwań na posiedzenie 

komisji, 

• prowadziła rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 11 osobami 

oraz prowadziła rozmowy wspierająco - informujące z 12 osobami – członkami 

rodzin. 

• udzielała informacji o ośrodkach leczenia uzależnień, osobom przybyłym na 

posiedzenie komisji, 

• opiniowała wnioski o udzielenie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 

łącznie 2 wnioski, 

• korespondowała w zakresie udzielania informacji z Sądem Rejonowym oraz 

Prokuraturą Rejonową, łącznie 10 informacji, w tym także mylnie skierowanych pism, 

• zapewniła poradnictwo i wsparcie psychologiczne – łącznie udzielono - 110 porad,               

1- interwencja, 

• porządziła 3 sprawozdania. 

• 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 2020. 

 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 2019 r. przeprowadzono w każdej szkole                

po 3 programy tj: 

• ,,Spójrz inaczej” dla klas 1-3, w którym udział wzięło łącznie 177 osób, 

• ,,Spójrz inaczej” dla klas 4-6, w którym udział wzięło łącznie 288 osoby, 

• ,,Unplugged” w którym uczestniczyło łącznie 79 osób. 
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Wspierano programy profilaktyczno – rekreacyjne, realizowane w 6 punktach - świetlicowych 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu, w których uczestniczyło łącznie - 171 

dzieci. 

 Komisja wspierała także profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez organizację kolonii 

z programem zajęć profilaktycznych nad morzem w miejscowości Jastrzębia Góra w okresie 

wakacyjnym tj. w lipcu 2019 r., w której uczestniczyło łącznie 89 dzieci z terenu gminy 

Głogów. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 

przeprowadziła 3 kontrole w 3 punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy. 

W ramach działania GKRPA w 2019 r. została podjęta - Uchwała Nr XVIII/136/2019 Rady 

Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                 

w Gminie Głogów na rok 2020. 

 

15) W 2019 r. w ramach działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                               

w Głogowie podjęto 6 uchwała Rady Gminy. 

 

16) W  2019 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przyjął 

w  związku z działalnością Ośrodka 17 zarządzeń. 
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7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA: 

Wszelkie działania samorządu są ukierunkowane są na poprawę jakości życia 

mieszkańców oraz warunków rozwoju gminy. Władze samorządowe Gminy Głogów                        

w 2019 r. prowadziły aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której systematycznie 

zwiększana jest pula wydatków na inwestycje w ramach lokalnego budżetu.  Działanie takie 

sprawia, że możliwa jest realizacja przedsięwzięć odpowiadających na lokalne potrzeby 

mieszkańców, które podnoszą poziom atrakcyjności gminy w oczach nowych mieszkańców                 

i inwestorów. Realizacja dużej liczby zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa bez wsparcia 

ze środków pozabudżetowych. Środki te pozwoliły na przeprowadzenie przedsięwzięć 

koniecznych i kosztownych, których realizacja wpłynęła na poprawę jakości życia 

mieszkańców i atrakcyjność gminy. Szczególne znaczenie miały tu inwestycję                                

w infrastrukturę zapewniającą wsparcie oraz rozwój mieszkalnictwa na terenie gminy.  

Inwestycje zrealizowane na terenie gminy Głogów w 2019r. 

Budowa sieci wodociągowej ul. Sławska w Serbach – wartość zadania: 68 322,45 zł.: 

→ opracowano dokumentację projektową, 

→ wybudowano sieć wodociągową PE 110 i długości 600m 

→ zamontowano hydranty przeciwpożarowe - 6 szt. 

→ umożliwiono przyłączenie się  budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych pod 

zabudowę zlokalizowanych wzdłuż ulicy Sławskiej 
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Budowa sieci wodociągowej ul. Widokowa w Szczyglicach – wartość zadania: 113 005,70 zł.: 

→ opracowano dokumentację projektową, 

→ wybudowano sieć wodociągową PE 125 i długości 430 m 

→ zamontowano hydranty przeciwpożarowe - 2 szt. 

→ umożliwiono przyłączenie się  budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych pod 

zabudowę zlokalizowanych wzdłuż ulicy Widokowej 
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Budowa sieci wodociągowej w Borku – wartość zadania:152 405,24 zł.: 

→ opracowano dokumentację projektową, 

→ wybudowano sieć wodociągową PE 90 i długości 225 m 

→ zamontowano hydranty przeciwpożarowe -3 szt. 

→ z uwagi na dużą awaryjność istniejącej sieci wodociągowej i jej niekorzystną lokalizację         

w działkach prywatnych wybudowano nowy odcinek  sieci wodociągowej w drodze 

gminnej i dokonano włączenia do niej wszystkich budynków mieszkalnych oraz 

wymieniono wodomierze na nowe z zdalnym odczytem – 20 szt. Wymiana wodomierzy 

usprawni pracę inkasenta oraz zapewni systematyczny i prawidłowy odczyt wody. 

 

 

 

  



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

31 

Budowa sięgaczy wodno-kanalizacyjnych w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – wartość 

zadania:20 760,15 zł.: 

→ z uwagi na planowaną do realizacji w 2019r. budowę ulicy Brzoskwiniowej                                  

w Ruszowicach oraz w celu zachowania 5 letniej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na  

roboty budowlane  konieczne było wybudowanie sięgaczy wodno- kanalizacyjnych 

zlokalizowanych pod jezdnią ulicy Brzoskwiniowej. Przedmiotowe sięgacze przeznaczone są do 

zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków sanitarnych z działek budowlanych przyległych do 

budowanej drogi gminnej. 

Modernizacja studni ul. Łąkowa – wartość zadania: 29 527,69 zł.: 

→ zadanie polegało na wymianie skorodowanych studni kanalizacji sanitarnej na nowe. 

Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku 

Sępolno. Wartość zadania: 353 381,86 zł.: 

→ na podstawie opracowanej w ubiegłych latach dokumentacji projektowej został wykonany 

odcinek drogi gminnej ul. Kaszmirowej w Ruszowicach z kostki brukowej o szerokości 5m            

i długości 27,56 m, chodnik o szerokości 2,5m oraz przepust  na cieku Sępolno -dwutorowy 

(mostek).  Nowy odcinek drogi umożliwił mieszkańcom ul. Kaszmirowej dojazd do drogi 

powiatowej - ulicy Tęczowej i zapewniła bezpieczną komunikację. 

  

Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – wartość zadania: 2 409 722,01 zł.: 

→ na podstawie opracowanej w ubiegłych latach dokumentacji projektowej została pozyskana 

pomoc finansowa na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 

→ inwestycja współfinansowana w kwocie  1 178 315,01 zł. ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.  
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→ W ramach zadania został wykonany odcinek A i B ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach 

(ETAP I i ETAP II) wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikami retencyjnymi, chodnikami                       

i zjazdami. Droga została wykonana z kostki brukowej o szerokości 5,5m i długości 689 m, 

chodnik z kostki brukowej o szerokości 2m oraz zjazdy z kostki brukowej do każdej posesji 

zlokalizowanej wzdłuż przedmiotowych odcinków.  

         

Budowa ciągu pieszo – jezdnego ODCINEK I do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – 

wartość zadania:110 038,54 zł.: 

→ na podstawie opracowanej w ubiegłych latach dokumentacji projektowej i w celu 

kontynuacji zadania wybudowano ciąg pieszo – jezdny -odcinek I do                                

ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach  wraz z kanalizacją deszczową i zjazdami. Droga 

została wykonana z kostki brukowej o szerokości 5m i długości 76,6 m wraz                         

z zatoczką do zawracania. 
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały – wartość 

zadania:551 603,06 zł.: 

→ opracowano dokumentację projektową, 

→ złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego                         

o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu 

terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów 

rolnych, 

→ otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w kwocie 124 320,00 zł., 

→ W ramach zadania wykonano drogę asfaltową o szer. 5 i dł. 600 m wraz z zjazdami. 

 

Przebudowa drogi gminnej Borek-Zabornia – zjazd na boisko. Wartość zadania:                       

16 200,24 zł.: 

→ W ramach zadania wykonano zjazd z kostki betonowej na boisko. 
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Przebudowa odcinka drogi w Borku –osiedle. Wartość zadania: 234 777,91 zł.: 

→ W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o szerokości 7m i długości 

210 m. 

 

Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie – wartość zadania 451 782,06 zł.: 

→ W ramach zadania wykonano drogę o szerokości 4m wraz ze zjazdami do budynków 

mieszkalnych. 

      

Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie –ETAP III - wartość zadania -123 435,12 zł.: 

→ Zakończono realizację ul. Osiedlowej. 

→ W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o szerokości 3,5m i długości 

140,7m wraz ze zjazdami do budynków mieszkalnych. 
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Przebudowa ul. Zielonej w Serbach – wartość zadania -152 927,86 zł.: 

→ W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o szerokości 3,5m i długości 

185m 
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Budynek Urzędu Gminy Głogów 

→ Montaż klimatyzacji -w ramach zadania wykonano instalację wraz z montażem                       

36 wewnętrznych i 2 zewnętrznych jednostek chłodniczych. Koszt: 339 064,29 zł., 

→ Remont klatki schodowej – w ramach zadania wykonano roboty malarskie, tynkarskie 

i zamontowano osprzęt elektryczny. Wartość zadania 30 000,00 zł. 

 

 

Utwardzenie terenu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej                     

w Serbach. Wartość zadania 89 615,01 zł.: 
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Remonty: 

Świetlica wiejska w Bytniku – łączny koszt remontu 251 356,42 zł.: 

→ wykonano prace remontowe polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu budynku 

(koszty prac pokryto z ubezpieczenia), 

→ pomalowano salę w świetlicy,  

 

→ wykonano zjazd  
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Świetlica wiejska w Zaborni – łączny koszt remontu 110 011,76 zł.: 

→ wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, docieplono strop oraz ściany, 

położono glazurę, pomalowano ściany i sufity, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz 

zewnętrzne,  

 

→ wykonano kompleksowy remont kuchni i zakupiono wyposażenie 

 

→ zagospodarowano wody opadowe. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu – łączny koszt remontu 134 388,64 zł.: 

→ wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie,  

 

→ wykonano kompleksowy remont łazienek i zakupiono  wyposażenie 

       



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

40 

Świetlica wiejska w Borku – łączny koszt remontu 90 558,30 zł.: 

→ wykonano remont dachu, 

→ wykonano remont nawierzchni przy ogrodzeniu. 

 

   

 

 

Świetlica wiejska w Kluczach – łączny koszt remontu 90 798,03 zł.: 

→ wykonana kompleksowy remont dachu. 
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Świetlica wiejska w Szczyglicach 

→ wykonano remont nawierzchni wraz z odwodnieniem 

 

 

Doposażenie boiska sportowego w Ruszowicach w zestaw zabawowy o wartości 27 183 zł 
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Montaż siłowni na terenie Zabytkowego Parku w Borku: 

 

 

Inwestycje rozpoczęte w 2019 r. -projekty: 

→ dokumentacja projektowa obejmująca sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   

w Serbach ul. Zielona, 

→ dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Przedmościu                     

ul. Prosta, 

→ dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej Serby – Stare Serby, 

→ dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej Szczyglice – Turów, 

→ dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Turowie, 

→ koncepcja kanalizacji sanitarnej w Serbach, 

→ dokumentacja przetargowa na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno -

ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Zadanie obejmuje 

zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bytnik                       

i m. Przedmoście, 

→ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Rubinowej w Ruszowicach, 
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→ dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Krzekotowie, 

→ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Miodowej w Ruszowicach, 

→ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Diamentowej w Ruszowicach, 

→ dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi przy ul. Tęczowej                       

w Ruszowicach, 

→ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej w Serbach, 

→ dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Żytniej w Serbach, 

→ dokumentacja projektowana na budowę ścieżki rowerowej Stare Serby – Klucze, 

→ dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Klucze, 

→ dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Ruszowice, 

→ dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w m. Wilków 
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8. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKA 

PRZESTRZENNA 

Gospodarka nieruchomościami w roku 2019 

Stan zasobu nieruchomości gminy Głogów na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się 

następująco: 

 

Stan zasobu nieruchomości gminy Głogów [w ha] 

  
Borek - Zabornia 22,7170 

Grodziec Mały 23,2908 

Klucze 16,0434 

Krzekotów 13,0020 

Przedmoście 32,1645 

Ruszowice 25,2839 

Serby 28,1593 

Stare Serby 8,2836 

Szczyglice 7,5236 

Turów 11,5558 

Wilków 25,0182 

Krzepów 0,3608 

Ogółem 

  

213,4029 
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Ogólna powierzchnia gruntów pozostających w zasobie gminy Głogów z podziałem na poszczególne 

obręby [w ha] 

 

Podział zasobu nieruchomości gminy Głogów według przeznaczenia [w ha] 

Użytki rolne 12,2127 

Lasy i zadrzewienia 4,3144 

Grunty pod wodami 6,6786 

Tereny komunikacyjne 166,0553 

Tereny przeznaczone pod 

zabudowę 9,4260 

Tereny zieleni 10,9354 

Nieużytki 4,0473 

Inne 1,6700 

Ogółem 215,3397 
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Podział zasobu nieruchomości Gminy według przeznaczenia 

 

Powierzchnię nieruchomości gminnych  udostępnionych z zasobu, wg stanu na dzień  

31 grudnia 2019r. obrazuje poniższa tabela.  
 

 

 

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości udostępnionych z zasobu gminy Głogów [w ha] 

 

6%
2%

3%

77%

4%
5%

2% 1%

Użytki rolne

Lasy i zadrzewienia

Grunty pod wodami

Tereny komunikacyjne
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pod zabudowę
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Nieużytki
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90%
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dzierżawa

trwały zarząd
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Użytkowanie wieczyste [ha] Dzierżawa[ha] Trwały zarząd[ha] Użyczenie [ha] 

92,3967 4,4942 3,4130 2,0216 
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W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach zadań związanych 

z udostępnianiem nieruchomości gminnych z zasobu: 

1. zawarto łącznie 6 umów dzierżawy (z czego 5 umów dotyczyło gruntów 

rolnych, 1 umowa dotyczyła wydzierżawienia terenu pod reklamę), w których 

udostępniono z zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0056 ha za łączną 

kwotę ok. 678,34 netto, 

 

2. zawarto 1 umowę użyczenia nieruchomości gminnej, w których udostępniono 

obszar o powierzchni  0,1206 ha. 

Na koniec 2019 r. gmina Głogów miała łącznie zawarte 124 umowy na udostępnienie 

nieruchomości gminnych, w tym: 

1) umów dzierżawy – 69 szt., 

2) umów użytkowania wieczystego – 40 szt., 

3) umów użyczenia – 15 szt. 

W zasobie nieruchomości znajdują się również nieruchomości, co do których ustanowiony 

jest trwały zarząd. Ten tytuł prawny, w przypadku gminy Głogów, przysługuje oświatowym 

jednostkom samorządu terytorialnego. 

 

Dochody uzyskane z udostępniania nieruchomości z zasobu gminy [w zł] 

 

 

W okresie objętym raportem wydano łącznie 8 decyzji administracyjnych w sprawie 

naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanym 
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zatwierdzeniem  jej podziału na łączną kwotę 312.871,00 zł, a także 1 decyzję w sprawie 

naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 15.511,00zł. 

Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminnego dokonywane było w ramach 

gospodarowania środkami finansowymi zaplanowanymi w budżecie gminy na rok 2019, przy 

negocjowaniu możliwie najniższych kosztów. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. do zasobu gminnego: 

• nabyto w drodze przejęcia z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy ugn 27 działek                      

o łącznej powierzchni 1,4018 ha z przeznaczeniem pod drogi i rowy, za łączną kwotę 

492.660,00 zł brutto, 

• nabyto w drodze cywilno – prawnej 5 nieruchomości, z czego 3 o łącznej powierzchni 

0,7466 ha z przeznaczeniem pod drogi gminne (nieodpłatne przekazanie na rzecz 

gminy), 1 o powierzchni 0,0800 ha, stanowiąca działkę budowlaną, z przeznaczeniem 

pod powiększenie terenu szkolnego oraz 1 budynek handlowo – usługowy                                

o powierzchni 63,45 m2 z przeznaczeniem na szatnie sportową przy boisku wiejskim, 

za łączną kwotę 47.000,00 zł . 

W analizowanym okresie z zasobu nieruchomości gminnych sprzedano 1 działkę                            

o powierzchni 0,0566 ha za cenę 30.300,00 zł netto. 

 

Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i zbytych z zasobu Gminy Głogów [w ha] 
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Ewidencja ulic i adresów na terenie Gminy Głogów w roku 2019: 

Na terenie gminy Głogów funkcjonuje 213 ulic, przy których zlokalizowana jest zabudowa,  

z czego 131 ulic posiada nadane nazwy. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,                      

w związku z powstającą nową zabudową, nadano 9 nowych nazw ulic w miejscowościach: 

Grodziec Mały, Przedmoście, Ruszowice, Szczyglice i Zabornia. Z poszczególnymi ulicami 

powiązanych jest łącznie 2.141 punktów adresowych, z czego 48 ustalonych zostało w 2019 r. 

Ilość punktów adresowych w poszczególnych miejscowościach na koniec 2019 r. 

 

Dynamika rozbudowy miejscowości gminy Głogów, m.in. Kluczy, Bytnika, Zaborni, 

Szczyglic, Grodźca Małego, powoduje konieczność nadania nazw ulic w miejscach, gdzie nie 

ma możliwości kontynuowania już istniejącej numeracji. Sytuacja taka sprawia, że w części 

miejscowości na terenie tzw. starej zabudowy funkcjonują adresy z nazwą miejscowości                     

i numerem porządkowym, a na terenach powstającej nowej zabudowy nadawane są już nazwy 

ulic i do nich przyporządkowywana jest nowa numeracja. W związku z tym niejednokrotnie 

powstają nieporozumienia wśród służb ratunkowych, czy kurierów, którzy muszą trafić pod 

wskazany adres. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zachowania ładu, koniecznym jest 

uporządkowanie numeracji porządkowej w tych miejscowościach, w których część ulic ma 

nadane nazwy, a część nie, poprzez nadanie nazw pozostałym ulicom. Wiąże się to w 

konsekwencji ze zmianą dotychczasowej numeracji porządkowej. Propozycje takie spotykają 

się jednak ze sprzeciwem mieszkańców, u których taka zmiana spowodowałaby konieczność 

wymiany dokumentów. 
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Gospodarka lokalowa w roku 2019 

Na koniec 2019 r. gmina Głogów dysponowała 33 lokalami mieszkalnymi. 

     Wykaz lokali komunalnych stanowiących własność gminy Głogów  

Lp. Adres budynku  Liczba Powierzchnia Stan techniczny 

    lokali użytkowa lokali w 2019 r. 

1. ul. Tęczowa 2, 5 53,30 dobry 

 Ruszowice   63,00 dobry 

     60,50 dobry 

     63,50 dobry 

     25,40 dobry 

       

2. ul. Tęczowa 21, 2 31,28 dostateczny 

 Ruszowice   41,60 dobry 

       

3. ul. Tęczowa 68, 5 53,70 dobry 

 Ruszowice   32,43 dobry 

     33,84 dobry 

     26,70 dobry 

     67,80 dobry 

     42,30 dobry 

     60,50 dobry 

       

4. ul. Główna 46, 1 60,70 dobry 

 Serby     

      

5. Stare Serby 9  5 60,32 dobry 

     77,58 dobry 

     23,80 dobry 

     61,80 dobry 

     28,00 dobry 
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6. ul.  Spółdzielcza 1, 5 46,90 dobry 

 Wilków   64,90 dobry 

     46,90 dobry 

     39,10 dobry 

     26,99 dobry 

7. Grodziec  Mały 50 B 5 65,50 dobry 

     65,26 dobry 

     60,62 dobry 

     58,37 dobry 

     35,37 dobry 

     

8 ul. Rudnowska 109, 3 52,95 dobry 

 Głogów   33,75 dobry 

     66,90 dobry 

       

 

Wykaz lokali socjalnych stanowiących własność gminy Głogów  

 Lp. Adres budynku  Liczba Powierzchnia Stan Techniczny lokali 

     lokali użytkowa [m2]  w 2019 r. 

 1. ul. Tęczowa 2, 1 25,40 dobry  

  Ruszowice       

          

     

Wykaz lokali chronionych stanowiących własność gminy Głogów 

 Lp. Adres budynku Liczba  Powierzchnia Stan Techniczny lokali 

    lokali  użytkowa [m2]  w 2019 r. 

 1. ul. Tęczowa 68, 1   17,40 dobry  

  Ruszowice       
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W 2019 r. na mieszkanie komunalne lub socjalne oczekiwały 32 osoby. 

W okresie obejmującym raport gmina Głogów nie pozyskała żadnego nowego lokalu 

mieszkalnego, nie zwolniło się również żadne z wynajmowanych już mieszkań, w związku                     

z tym nie zawarto żadnej nowej umowy najmu lokalu komunalnego lub socjalnego. Nie 

dokonano również sprzedaży żadnego mieszkania. 

Nie wszczęto też postępowań eksmisyjnych. 

Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 73.761,58 

zł, natomiast zadłużenie z tego tytuły wyniosło 41.777,23 zł, które w stosunku do zadłużenia, 

jakie miało miejsce na dzień 31 grudnia 2018 r. spadło o 2.990,97 zł. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 44.768,20 zł, a płatnościami dotyczyły 33 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 

2019 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania będące                  

w zasobie gminy wynosiły łącznie 41.777,23 zł. 

Ważnym elementem gospodarki lokalowej są prace remontowe posiadanych obiektów.  

W roku 2019 przeprowadzono następujące prace remontowe: 

• wykonanie instalacji gazowej wraz z c.o. w lokalu mieszkalnym w Ruszowicach 

przy ul. Tęczowej 2. 

• remont i wymiana pionów wod.-kan. z podejściami instalacji wewnętrznych                      

w budynku WOZ Krzepów – w ramach zadania wymieniono piony wodno-

kanalizacyjne w przychodni Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie oraz                         

3 lokalach komunalnych znajdujących się na piętrze budynku. Wymieniono również 

wodomierze na zdalne. Łącznie wymieniono: instalacja wodna – 250m a instalacja 

kanalizacji sanitarnej – 137m -wartość zadania -52 050 zł.  

• remont inst. elekt. w bud komunalnym – Stare Serby- w ramach zadania 

wymieniono instalację elektryczną, WIZ oraz zamontowano osprzęt w budynku 

gminnym, w którym znajdują się mieszkania komunalne oraz świetlica wiejska –

wartość zadania –27 552 zł. 

• remont klatki schodowej w budynku gminnym w Starych Serbach- w ramach 

zadania wykonano  roboty malarskie i naprawcze m.in.  uzupełnianie tynków 

naściennych, przyklejanie siatki na ścianach i sufitach, położenie gładzi, malowanie                     

i lakierowanie, cyklinowanie i malowanie drewnianych schodów w budynku 

komunalnym (mieści się w nim także  świetlica ) - wartość zadania – 18 383,90 zł. 

 

Zasoby komunalne gminy: 

1. Budynki oświatowe: 

• Szkoła podstawowa w Przedmościu, 

• Szkoła podstawowa w Wilkowie 

• Zespół Szkolno - Przedszkolny Serby 

2. Budynki kultury: 

• Świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy  
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• GOK Przedmoście 

• Biblioteka Serby 

3. Budynki użytkowe: 

• Młyn w Grodźcu Małym 

• Szkoła w Ruszowicach 

• Budynek po szatni sportowej w Przedmościu 

• Budynek po przedszkolu w Serbach 

4. Budynki OSP 

• Ruszowice, 

• Serby, 

• Przedmoście, 

• Wilków, 

• Szczyglice 

• Borek 

5. Obiekty wodociągowe: 

• Stacja uzdatniania wody Borek 

• Stacja uzdatniania wody Wilków 

6. Obiekty kanalizacji sanitarnej 

• Przepompowanie w Serbach 

• Przepompownie w Wilkowie 

• Przepompowanie Grodziec Mały  

• Przepompownie Ruszowice 

• Przepompowanie Klucze 

7. Obiekty i tereny sportowe: 

• Szatnia i boisko w Przedmościu, 

• Szatnia i boisko w Grodźcu Małym 

• Szatnia i boisko w Ruszowicach 

• Szatnie i boiska – 2szt. w Serbach  w tym Orlik 

• Szatnia i boisko w Krzekotowie 

• Boisko Klucze 

• Boisko Borek 

• Boisko Bytnik 

• Boisko Wilków 

• Boisko Stare Serby 

• Boisko Turów  

• Boisko Szczyglice 

• Siłownie zewnętrzne: Serby, Przedmoście  

8. Place zabaw we wszystkich sołectwach.  

9. Mostki 

10. Park w Borku wraz z placem zabaw 

11. Cmentarz: 

• Komunalny Serby 

• Komunalny Krzekotów 
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• Komunalny Klucze 

• Komunalny Wilków 

• Komunalny Turów - nieużytkowy 

• Parafialny Grodziec Mały 

• Parafialny Przedmoście 

12. Środki transportu: 

• Dacia Duster 

• Fiat Doblo 

• Ford Focus 

• VW Trafic 

• Renault 

• Opel Meriva– GOK 

• Dacia Logan – GOPS 

• Fiat Tipo 

• Dacia Dokker 

Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci, wśród 

których wyszczególnia się następujące podmioty: 

• Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

• Dyrektor GOK, 

• Dyrektor Biblioteki 

• Jednostki OSP 

• Stowarzyszenia sportowe, 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 60,4 km, a na koniec 

61,50 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 53,19 km na 

początku oraz 53,2 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, Turów                                      

i Krzekotów. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 2043 przyłączy wodociągowych oraz 1264 przyłączy do 

sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 2073 przyłączy wodociągowych oraz 1276 

przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

W 2019 r. doszło do 66 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zatrzymanie pomp 

w przepompowniach ścieków lub zator w sieci oraz do 1 awarii tłoczni ścieków w Wilkowie. 

Awarie te są konsekwencją złych nawyków mieszkańców, którzy do sieci kanalizacyjnej 
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wrzucają przedmioty stałe i odpady sanitarne np. chusteczki dla niemowląt, płatki i szpatułki 

kosmetyczne czy środki opatrunkowe, jak również plastikowe opakowania, jedzenie.  

W 2019 r. doszło do 11 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 roku 

2019 wymienionych zostało 10 przyłączy wodociągowych. W 2019 r. na zlecenie gminy 

Głogów wykonany został projekt sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe 

w miejscowościach Serby i Stare Serby, co po planowanej w 2020r. realizacji,  pozwoli na 

wyłączenie z eksploatacji awaryjnego układu technologicznego SUW Wilków.  

Gospodarka przestrzenna w roku 2019: 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium uwarunkowań                   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów, uchwalone uchwałą Rady 

Gminy Głogów nr III/15/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 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. Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, których gmina Głogów na dzień 31 grudnia    

2019 r. posiadała 39. Pokrycie planem obejmuje powierzchnię 964,00 ha, co stanowi 11% 

całej powierzchni gminy, wynoszącej 8469 ha.  

W 2019 r. uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

rozpoczęto prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentów obrębów wsi Serby i Przedmoście oraz zmiany planów we wsi Turów                       

i Ruszowice. 

Powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi z podziałem na przeznaczenie  

Lp. Rodzaj terenu 

Powierzchnia 

(ha) 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem 162,53 

2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej w tym zabudowy 

wielorodzinnej 0,29 

3 Tereny zabudowy usługowej ogółem 99,78 

4 Tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych 19,85 

5 Tereny użytkowane rolniczo 457,66 

6 Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 5,69 

7 Tereny zieleni i wód 134,97 
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8 Tereny komunikacji 81,56 

9 Tereny infrastruktury technicznej 20,61 

10 Tereny zabudowy zagrodowej 1,68 

 

Ogółem 964,48 

 

Powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi z podziałem na przeznaczenie 

 

      Lokalizacja obowiązujących planów miejscowych 
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Ponadto na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

zostało wydanych łącznie 238 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia                      

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 

Rodzaj decyzji Ilość 

prowadzo-

nych 

postępowań 

Ilość 

decyzji 

pozytyw-

nych 

Ilość decyzji 

negatyw-

nych 

Ilość spraw 

bez 

rozpatrzenia/ 

umorzonych/ 

wycofanych 

Ilość spraw 

niezakończo-

nych 

w 2019 r. 

O warunkach 

zabudowy 

213 131 17 34 31 

Celu publicznego 25 22 0 3 0 

Zmiana decyzji 37 37 0 0 0 

Cesja decyzji 31 31 0 0 0 

Ogółem 306 221 17 37 31 

 

 

 

 

Ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 
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Ilość pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy z podziałem na cele 

 

 

Ilość pozytywnych decyzji celu publicznego z podziałem na cele 

 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w 17 przypadkach odmówiono 

ustalenia warunków zabudowy, w tym 15 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej,                     

1 decyzja zabudowy usługowej i 1 decyzja zabudowy zagrodowej. Odmowa ustalenia 

warunków zabudowy związana była z niespełnieniem warunków określonych w art. 61 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których łączne wypełnienie 

konieczne jest do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Decyzje odmowne dotyczyły głównie 

terenów o dobrych klasach gruntu, wymagających uzyskania stosownej zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz terenów objętych strefą ochrony 

ujęcia wody w Serbach. 
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9. 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 (Ruszowice i Serby). 

W roku 2019 stan osobowy jednostek przedstawiał się następująco: 

• Liczba członków zwyczajnych 283, w tym mężczyzn 221, kobiet 62. 

• Liczba członków honorowych 13, wspierających 13. 

• Liczba członków razem 309, w tym mężczyzn 246, kobiet 63. 

• Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo 

gaśniczych 134, w tym mężczyzn 126, kobiet 8. 

Poszczególne OSP w roku 2019 wyjeżdżały do zdarzeń następującą ilość razy: 

• OSP Borek -10 wyjazdów  

• OSP Przedmoście- 46 wyjazdów 

• OSP Ruszowice – 78 wyjazdów 

• OSP Serby -70 wyjazdy 

• OSP Szczyglice -12 wyjazdów 

• OSP Wilków- 16 wyjazdów 

Oprócz zaangażowania w dbanie o bezpieczeństwo majątku i mieszkańców gminy Głogów, 

Strażacy z OSP angażują się w akcję i zbiórki charytatywne dla potrzebujących. 
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Wsparcie finansowe gminy Głogów: 

• 621 700,00 zł. dofinansowanie do zakupu pojazdu pożarniczego SCANIA dla OSP 

Ruszowice 

 

 

• 6 000,00 zł. dofinansowanie do uzupełnienia umundurowania dla OSP Ruszowice 

• 4 500,00 zł. dofinansowanie do uzupełnienia umundurowania dla OSP Przedmoście 

• 1 700,00 zł. wsparcie dla OSP Serby 

• 2 000,00 zł. uzupełnienie mundurów dla OSP Wilków 

Problemy i potrzeby. 

Największym problemem jednostek OSP jest brak wystarczającej bazy lokalowej, szczególnie 

w Serbach, Ruszowicach i Przedmościu. 
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10. EDUKACJA 

Szkoły: 

W gminie w 2019 r.  funkcjonowały 3 szkoły podstawowe – w Wilkowie, Serbach                   

i Przedmościu. Szkoły w Serbach i Przedmościu prowadziły do dnia 31.08.2019 r. oddziały 

gimnazjalne, które w związku z krajową reformą oświaty uległy likwidacji. Szkoła 

podstawowa w Serbach od 1 września 2019 r. została włączona w skład Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Serbach, nie zmieniając przy tym swojej dotychczasowej siedziby.  

 

Liczebność uczniów w szkołach w 2019 r. przedstawia tabela poniżej ( stan na 30 września) 

Lp. Nazwa szkoły Liczba  dzieci Ilość oddziałów (w tym oddziały 

przedszkolne) 

1 SP Serby 163 9 

2 SP 

Przedmoście 

162 11 

3 SP Wilków 134 10 

 

W każdej szkole zorganizowane jest dożywianie we własnej stołówce każdej ze szkół. Stawka 

za obiad ustalana jest przez dyrektorów placówek i jest to średnio – 3 zł. dziennie. 

Z uwagi na system dowozów do szkół oraz zatrudnienie rodziców uczniów, zorganizowano        

w każdej placówce system opieki szkolnej – zajęcia w świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy szkolnej dostosowany jest zarówno do dowozów uczniów, jak i do deklaracji 

rodziców w zakresie potrzeby korzystania ze świetlicy. 
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Dane z tych dwóch parametrów przedstawia tabela poniżej. 

 

Lp. 

 

Nazwa placówki 

Liczba dzieci korzystających 

ze świetlicy 

Liczba dzieci 

korzystających                                  

z dożywiania 

1 ZSP Serby 64 190 

2 SP Wilków 56 119 

3 SP Przedmoście 106 88 

 

Dowóz uczniów do szkół: 

Uczniowie zamieszkujący w miejscowościach  przynależnych   poszczególnym   obwodom 

szkolnym przemieszczają się do swojej szkoły pieszo lub są dowożeni. 

W omawianym  roku, podobnie jak i w latach poprzednich dowóz uczniów do szkół 

podstawowych, klas gimnazjalnych i oddziałów przedszkolnych zorganizowany był   na koszt 

gminy przez Intertrans PKS S.A. 

Uczniowie dowożeni do szkoły: 

•  Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 60 os. 

•  Szkoła Podstawowa w Przedmościu - 76 os. 

•  oddziały gimnazjalne w Serbach – 10 os.  

•  oddziały gimnazjalne w Przedmościu – 11 os.  

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 os.  

Liczba dowożonych dzieci jest ruchoma.  

• Razem dowożonych – 158 os.  

• Koszt biletów – średnio miesięcznie – 20.500,00 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 – do przetargu ogłoszonego w 2019 roku 

przystąpił tylko 1 przewoźnik). 
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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 – obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Nazwa placówki Liczba etatów pedagogicznych 

1. ZSP Serby 27,18 

2 SP Wilków 17,57 

3 SP Przedmoście 29,64 

 

W zależności od wielkości, liczby pomieszczeń itp., w każdej szkole pracują pracownicy 

administracji i obsługi. 

Pracownicy administracji i obsługi na dzień 30.09.2019 r. – po połączeniu placówek w Serbach 

Lp. Nazwa placówki Liczba etatów 

administracji 

Liczba etatów 

obsługi 

1 ZSP Serby 2 16,50 

2 SP  Wilków 2,00 5,25 

3 SP Przedmoście 1,75 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 przedstawia tabela 

poniżej. 

L.p. Nazwa placówki Liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych 

Liczba 

nauczycieli 

mianowanych 

Liczba 

nauczycieli 

kontraktowych 

Liczba 

nauczycieli 

stażystów 

1 ZSP Serby 22,23 4,56 0,39 0 

2 SP Wilków 11,52 3,78 1,45 0,81 

3 SP Przedmoście 14,75 6,78 5,89 2,23 

 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

64 

Potrzeby wynikające z rozbudowy Szkoły Podstawowej w Serbach w nowo utworzonym 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym : 

• potrzeba zagospodarowania placu wokół obiektu – przygotowanie placu zabaw dla 

oddziałów przedszkolnych oraz boisko do lekkiej atletyki dla uczniów szkoły; 

• zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami – konieczność wymiany nawierzchni, 

odwodnienia i likwidacji starych komórek i studzienek; 

• utworzenie miejsc parkingowych dla kadry – udrożnienie przejazdu przez                           

ul. Ogrodową, gdzie obecnie parkują pracownicy; 

• wykonanie ogrodzenia od nowej części Zespołu do Orlika. 

 

W gminie nie funkcjonują szkoły niepubliczne. 

Przedszkola: 

Posiadamy jedno przedszkole samorządowe w Serbach, które od 1 września 2019 roku 

zostało włączone w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach. Przedszkole tym 

samym zmieniło swoją siedzibę i zostało przeniesione do rozbudowanej siedziby Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach. 

W skład nowego przedszkola od 1 września 2019 r. weszły zorganizowane w Szkole 

Podstawowej w Serbach dwa oddziały dla dzieci starszych oraz dwie grupy dzieci młodszych 

ze starego przedszkola. Łącznie dzieci w 4 oddziałach w 2019 roku było 79. Możliwość 

realizacji edukacji przedszkolnej dla najmłodszych wzrosła z 50 do 100 dzieci. 

Oddziały przedszkolne funkcjonują również w: 

• Szkole Podstawowej w Wilkowie – 2 odziały–dla dzieci 5 i 6 letnich oraz od                          

1 września 2019 r. dla dzieci młodszych – 28 dzieci; 

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

dzieci 5 i 6 letnich- 32 dzieci. 

Placówki przedszkolne działają w godzinach, których ramy wyznaczyli rodzice                                   

w deklaracjach zapisu dziecka do placówek.  

We wszystkich placówkach przedszkolnych zorganizowane jest dożywianie w pełnym 

wymiarze. Średni koszt wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi                       

w gminie – 5,80 zł. dziennie. 

W 2019 roku na  terenie gminy działały 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% podstawowej kwoty dotacji.  
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Na dzieci w wieku przedszkolnych ( z wyłączeniem dzieci 6 letnich) gmina otrzymuje dotację 

przedszkolną. W 2019 roku dofinansowanie to wyniosło – 1.403,00 zł. na dziecko w wieku                             

3-5 lat, a gmina otrzymała dotację w wysokości – 171.166,00 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 2019 rok środki 

przekazane innym gminom na to zadanie wyniosły – 739.462,26 zł. Z innych gmin za 2019 

rok otrzymano środki za korzystanie z naszych przedszkoli w kwocie – 52.682,28 zł. 

W 2019 r. w gminie nie funkcjonował żaden żłobek lub klub dziecięcy. 
 

Finansowanie oświaty: 
 

Wydatki na oświatę wyniosły 10.195 873,68 zł., co stanowiło 25,86 % ogólnych wydatków 

gminy poniesionych w 2019 roku. Otrzymana subwencja oświatowa wyniosła  5.433 629,00 

zł. Dotacje, odpłatność za przedszkole i stołówki szkolne oraz pozostałe dochody 442.487,08 

zł. co daje ogółem kwotę 5.876 116,08 zł. tj. 57,63 % poniesionych wydatków na oświatę.               

Z budżetu gminy w 2019 roku na oświatę wydatkowano – 4.319 757,60 zł. tj. 42,37 % 

ogólnych wydatków. 
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11. BIBLIOTEKI: 

Siedziba biblioteki głównej mieści się w budynku gminnym w Przedmościu, przy ulicy 

Szkolnej 17. Budynek użytkowany jest wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury                       

w Przedmościu. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się. 

Biblioteka użytkuje pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze o powierzchni 60m2. 

Do biblioteki nie mogą dostać się osoby z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ                        

w budynku nie ma windy, ani podnośników.  

Do biblioteki dołączone jest też pomieszczenie, w którym funkcjonuje Pracownia Orange. 

Powierzchnia pomieszczenia 35 m2. 

Biblioteka główna otwarta była w 2019 roku przez dwa dni w tygodniu (łącznie 9 godzin).  

Biblioteka podłączona jest do Internetu mobilnego, świadczonego przez firmę Orange.                     

Za podłączenie do sieci internetowej biblioteka przez cały 2019 rok nie ponosiła kosztów                   

ze względu na funkcjonowanie przy bibliotece Pracowni Orange.  

Użytkownicy biblioteki i pracowni mogą skorzystać z 3 zestawów komputerowych 

podłączonych do sieci oraz 3 tabletów firmy Huawei. Biblioteka zapewnia też darmowo 

podłączenie własnego sprzętu do bibliotecznej sieci wifi. W pracowni jest możliwość 

skorzystania z konsoli do gier Playstation 3. 

Pracownicy biblioteki korzystają z jednego komputera zlokalizowanego w pomieszczeniu 

biblioteki. Komputer wykorzystywany jest do bieżącej działalności, w tym do obsługi zdalnej 

czytelników. 

Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wyniósł 7806 książek. Do biblioteki zapisanych jest 

76 użytkowników, z których regularnie z usług biblioteki korzysta 40. Przez cały 2019 rok 

biblioteka odwiedzona została 1050 razy.  

Struktura wiekowa użytkowników biblioteki głównej przedstawia się następująco 

l.p. ogółem 

według wieku 

do 5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 
powyżej 

60 

1 40 14 6 11 0 2 4 3 0 

 

Przez cały rok dokonano 236 udostępnień księgozbioru zarówno na miejscu jak i na zewnątrz. 

 Filia biblioteki głównej w Serbach przez cały rok 2019 mieściła się w budynku 

gminnym przy ul. Głównej 66. Budynek użytkowany jest wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury. Wejście do budynku zawiera udogodnienia architektoniczne, które pozwalają na 

skorzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym. Biblioteka znajdująca się na pierwszym 

piętrze nie posiada takich udogodnień i osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mogą z niej 

skorzystać. 
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Biblioteka użytkowała pomieszczenie o powierzchni 46 m2. Filia biblioteki otwarta była przez 

4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku – łącznie 29 godzin).  

Biblioteka posiadała stały dostęp do Internetu świadczonego przez firmę Orange.                       

W filii biblioteki jest to usługa stacjonarna o maksymalnej prędkości do 80 kbit/sek.  

W bibliotece znajdują się 3 komputery z stałym dostępem do Internetu, z których mogą 

skorzystać użytkownicy biblioteki. Do dyspozycji odbiorców jest również  6iPad-ów oraz 

tablet firmy Lenovo. 

Pracownicy biblioteki do bieżącej działalności korzystają z jednego komputera oraz jednostki 

komputerowej, na której postawiony jest serwer programu bibliotecznego Mak Plus. 

Filia biblioteki wyposażona jest też w sprzęt do nauki programowania:  

→ 4 zestawy robotów Lego Mindstorms EV3 Eduaction – dodtakowo 2 zestawy 

wyposażone są w zestaw klocków dodatkowych; 

→ 6 zestawów klocków Lego WeDo 2.0; 

→ 2 zestawy klocków Lego WeDo; 

→ 5 robotów Photon; 

→ 5 robotów mBot; 

→ 10 zestawów płytek rozwojowych micro:bit; 

→ 4 zestawy gier planszowych Scottie Go; 

Dodatkowo biblioteka wyposażona jest w zestawy wspomagające nowoczesne nauczanie: 

→ 10 zestawów klocków Lego MoreToMath; 

→ 12 pisaków 3D firmy doodler; 

Pomoce te wykorzystywane są na zajęciach i warsztatach prowadzonych przez pracowników 

biblioteki. 

Księgozbiór biblioteki na koniec 2019 roku wyniósł 7694 pozycje i w ciągu roku wzbogacony 

został o 511 nowych publikacji, z czego 454 pozycje pochodziły z zakupu. 

Do biblioteki w Serbach zapisanych jest 240 użytkowników, a aktywnie z usług biblioteki 

korzysta 212. Przez cały rok 2019 biblioteka zarejestrowała 1600 odwiedzin. 

Struktura wiekowa użytkowników filii biblioteki przedstawia się następująco 

l.p. ogółem 

według wieku 

do 5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 
powyżej 

60 

1 212 25 60 25 16 3 30 38 15 

 

Przez cały rok dokonano 1405 udostępnień księgozbioru na miejscu jak i na zewnątrz. 
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W bibliotece głównej oraz filii łącznie zatrudnionych jest 3 pracowników. Na stanowisku 

bibliotekarki zatrudniona jest osoba w wymiarze 0,5 etatu. Dyrektor zatrudniony jest na 1/4 

etatu, a księgowa na 1/8 etatu. Na wynagrodzenia pracowników w 2019 r. przeznaczono z 

budżetu biblioteki 46495,00 zł. 

Budżet organizatora na rok 2019 wyniósł 82288,00 zł. Dodatkowo biblioteka pozyskała 

10000,00 zł z Fundacji BGK oraz 2700,00 zł. z Biblioteki Narodowej. 

 

W 2019 r. biblioteka główna oraz filia zorganizowały samodzielnie lub była 

współorganizatorem następujących wydarzeń: 

• Festiwal Nauki - wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Serbach 

zorganizowała Festiwal Nauki, którego głównym celem było propagowanie nauk 

ścisłych i nowych technologii wśród uczestników wydarzenia. Na festiwalu 

gościliśmy Centrum Nauki Kopernik, Firmę Tauron, PWSZ w Głogowie. Pracownicy 

biblioteki przeprowadzili warsztaty z robotami i druku 3D z wykorzystaniem pisaków 

3D. 

• warsztaty nauki programowania – w bibliotece systematycznie odbywają się warsztaty 

z programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych: Lego Mindstroms EV3 

Education, Lego Wedo 2.0, Photon, mBot. W roku 2019 młodzież miała możliwość 

nauki programowania tekstowego z wykorzystaniem aplikacji  

• lekcje biblioteczne – w okresie pracy oddziałów przedszkolnych w bibliotece 

odbywają się lekcje biblioteczne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Na spotkanych dzieciom 

czytane są książki, odbywają się przedstawienia wystawiane przez szkolne koła 

teatralne, a także dzieci wykonywane prace plastyczne. 

 zł-

 zł10 000,00

 zł20 000,00

 zł30 000,00

 zł40 000,00

 zł50 000,00

 zł60 000,00

 zł70 000,00

 zł80 000,00

 zł90 000,00

Gmina Głogów Biblioteka Narodowa Fundacja BGK

zł82 288,00 

zł2 700,00 
zł10 000,00 

BUDŻET BIBLIOTEKI 2019
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• spotkania autorskie – w ramach XVI Dolnośląskich Spotkań z Młodymi Czytelnikami 

w bibliotece w Serbach odbyło się spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci                   

i młodzieży Agnieszką Tyszką. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie miejscowej 

szkoły. 

• w trakcie ferii zimowych i wakacji biblioteka przeprowadziła warsztaty                                

z programowania, druku 3D oraz turystyki i rekreacji. 

• przez cały rok 2019 prowadzona była akcja dla czytelników w wieku przedszkolnym 

Mała Książka Wielki Człowiek. 

• Przez pierwsze półrocze roku 2019 odbyły się warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat                 

z nowych technologii w ramach programu Fundacji BGK Na dobry początek. 

We wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez bibliotekę udział wzięło ponad 1400 

osób. 

 

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 – konieczność zmiany siedziby; 
 

• 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; 
 

• biblioteka w Przedmościu wymaga zmiany miejsca lokalizacji, tak żeby mogli z niej 

skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową; 
 

• ograniczenia infrastrukturalne ograniczają dostęp do biblioteki osobom 

niepełnosprawnym ruchowo; 
 

• wynajem sali wiejskiej w Serbach od czwartku powoduje utrudnienia w działalności 

biblioteki; 
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12. KULTURA: 

Zrealizowane uroczystości Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu za rok 2019 

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w GOK w Przedmościu (skierowany do 

wszystkich mieszkańców gminy, w którym wzięło udział około 160 osób) – koszt.                   

3.224,00 zł. 

 

Tłusty czwartek – GOK w Przedmościu (skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, 

ilość uczestników około 100 osób) – koszt 2.334,12 zł. 
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Pokaz tradycji wielkanocnych – Galeria Glogovia - wystawcy GOK w Przedmościu 

(stoisko przygotowywane przez pracowników GOK w Przedmościu, stoisko cieszące się 

ogromnym zainteresowaniem) –  koszt 940.99 zł. 

Śniadanie Wielkanocne – GOK w Przedmościu (tradycja od wielu lat, skierowana do 

starszych i samotnych mieszkańców naszej gminy, ilość osób uczestniczących 180) 

- koszt 7.659,96 zł. 
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I Gminny Dzień Dziecka – boisko sportowe w Ruszowicach (zabawa integracyjna dla 

najmłodszych mieszkańców, udział wzięło około 150 dzieci) – koszt 12.301,87 zł. 

 

W Cieniu Kolegiaty – wystawcy GOK w Przedmościu (wystawa prac plastycznych wraz  

z garmażerką, stoisko cieszące się od lat dużym zainteresowaniem, wystawa mająca na celu 

wsparcie finansowe ze sprzedaży na rzecz Kolegiaty Głogowskiej wraz z Sołectwem 

Grodziec Mały) – koszt 2 608,39 zł. 
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Dożynki Gminne w Serbach ( skierowane do rolników, mieszkańców naszej gminy,  

w podziękowaniu za dary ziemi, uroczystość ciesząca się ogromnym zainteresowanie 

mieszkańców oraz osób z poza naszej gminy, udział wzięło około 700 osób) – koszt 

54.062,52 zł. 

Zawody Szkółek Kolarskich w Wilkowie (zawody skierowane do młodych mieszkańców 

będącymi zawodnikami szkółek kolarskich naszej gminy oraz innych gmin, uczestniczył 

około 60 osób) – koszt 4.311,31 zł. 
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Turniej Sołectw – teren rekreacyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Bytniku (turniej w którym 

uczestniczyło 9 sołectw, na zawodników czekały ciekawe i zabawne konkurencję, udział 

wzięło około 80 osób) – koszt 4.198,76 zł. 

 

Wieczorek seniora – Świetlica Wiejska w Ruszowicach ( zabawa taneczna wraz konkursami 

skierowana do seniorów, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło                        

130 mieszkańców) – koszt 6.980,02 zł. 
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Spotkanie Wigilijne – GOK w Przedmościu (tradycja od wielu lat, skierowana do starszych  

i samotnych mieszkańców gminy, ilość osób zaproszonych wynosi 180 ) – koszt 7.857,41 zł. 

Wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyło następujących działań: 

•     Koncert Kolęd w Kluczach (koszt 1.300,00 zł.), 

•     Turniej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów (koszt. 3.500,00 zł.), 

•     Gala Utalentowanych w Przedmościu ( koszt 1.199,80 zł.), 

•     Zawody Strażackie ( koszt 600,00 zł.), 

•     50-lecia Klubu Sportowego Odra Grodziec Mały (koszt 1.116,99 zł.), 

•     60-lecie Klubu Sportowego Sparta Przedmoście (koszt 1.168,41 zł.), 

•     Przekazania auta strażackiego OSP Wilków (koszt 3.018,21 zł.), 

•     Otwarcie Szkoły w Serbach (koszt 1.159.99 zł.), 

•     Koncert Piosenek Patriotycznych – Świetlica Wiejska w Serbach (koszt 700,00 zł.), 

•     Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej- hala Przedmoście (koszt 378,00 zł.), 

•     Dofinansowanie do wyjazdu Związek Sybiraków w Głogowie (koszt. 500,00 zł.), 

•    Wsparcie zakup koszulek dla OSP Przedmoście ( koszt 360,00 zł.). 

W ciągu minionego roku Gminny Ośrodek Kultury wspierał Sołectwa gminy Głogów w 

organizacji wspólnych gminnych imprez jak i własnych działań na terenie swoich 

miejscowości m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, 

Dożynki Wiejskie, Pikniki Rodzinne, Zabawy Karnawałowe, Mikołajki, Wigilia itd.             

Na działania sołectwa za rok 2019 koszty wyniosły 18.135,90 zł  

Promocja gminy realizowana była poprzez liczne występy zespołów folklorystycznych na 

terenie nasz gminy i poza jej granicami (14 wyjazdów) uczestnicząc w przeglądach  

i konkursach (ogólny koszt 12.381,00 zł). 

Zakup nowego namiotu promocyjnego gminy Głogów za kwotę 7.400,00 zł 
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13. PRZEDSIĘBIORCY 

Na terenie gminy Głogów na koniec 2019 roku działało 396 przedsiębiorstw/ osób 

prowadzących działalność gospodarczą. 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA 

ODPADAMI, MELIORACJE, DROGI 

Bezdomne zwierzęta 

Dnia 28 marca 2019 r. Rada Gminy Głogów przyjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogów 

na 2019 r.  

W 2019 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 odnośnie warunków i zasad współpracy w zakresie 

funkcjonowania i przyjmowania bezdomnych psów do Miejskiego Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Głogowie. 

W 2019 roku wyłapano 25 psów, wraz z psami wyłapanymi w latach poprzednich, gmina 

Głogów zapewniła opiekę 28 psom. W 2019 r. zaadoptowanych zostało 16 psów (1 pies – 

zgon, 2 oddane właścicielom). W 2019 roku wyłapano 26 kotów, wraz z kotami wyłapanymi 

w latach poprzednich, gmina Głogów zapewniła opiekę 39 kotom. W 2019 r. 

zaadoptowanych zostało 17 kotów (3 wypuszczone, 6 poddano eutanazji, 1 zgon, 1 oddany 

właścicielowi).  

Koszt realizacji całego zadania w 2019 r. tj. wyłapywanie, opieka, usługi weterynaryjne                       

i dokarmianie wyniósł 92 686,24 zł. 

Zabytkowy Park w miejscowości Borek 

Prace porządkowe związane z utrzymywaniem zabytkowego parku w Borku prowadzone               

były na bieżąco. 

W 2019 roku: 

• wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew – koszt - 7 344,00 zł, 

• wykonano koszenie traw, 

• odmalowano drewniany mostek. Prace konserwacyjne zostały wykonane przez 

wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, pod 

opieką ich wychowawcy. 
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Sprawozdanie z gminnego programu opieki nad zabytkami. 

W 2019 r. Rada Gminy przyjęła uchwałą sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2018 

Gminnego Programu nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Głogów.  

Wysypiska 

Gmina Głogów posiada dwa zrekultywowane składowiska odpadów w miejscowości Turów                  

i Ruszowice. Zgodnie z wydanymi decyzjami zatwierdzającymi rekultywację składowisk, 

zrekultywowane składowiska podlegają monitoringowi. 

W 2019 roku: 

• wykonano monitoring jakościowo – ilościowy wód podziemnych dla składowiska                

w Turowie – koszt 553,50 zł, 

• wykonano koszenie traw na zrekultywowanym składowisku w miejscowości 

Ruszowice i Turów – koszt 1 425,60 zł, 

• wykonano pomiary geodezyjne składowisk w miejscowości Ruszowice i Turów –

koszt 1000,00 zł. 

• zamówiono wyniki pomiarów dobowej wysokości opadów atmosferycznych                           

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – koszt 436,34 zł. 

Wyłączenia z produkcji rolniczej 

W 2019 roku poniesiono koszty związane z włączeniami z produkcji rolnej gruntów  

w wysokości 66 240,57 zł.  

Melioracje. Konserwacja i koszenie rowów melioracyjnych 

W 2019 roku przeprowadzono prace konserwacyjne i melioracyjne następujących rowów: 

• konserwacja rowu (dz. nr 309, obręb Ruszowice) o długości 380 m, koszt – 15 000,00 

zł,  

• konserwacja rowu (Ru-7b, obręb Szczyglice) – koszt 947,10 zł, 

• konserwacja rowu (dz. nr 509, obręb Ruszowice) o długości 600 m. Koszt                           

– 2 300,10 zł, 

• konserwacja rowu (dz. nr 596/2 i 516/1, obręb Przedmoście) o długości 1655 m, koszt 

– 5 412,00 zł, 

Zadania polegały na: wykoszeniu, odmulaniu, pogłębianiu, usuwaniu porostów, czyszczeniu 

przepustów.  
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Przy udziale pracowników zatrudnionych do robót publicznych wykoszono następujące około 

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

Zakup sprzętów do utrzymania parku 

W 2019 roku na potrzeby bieżącego utrzymywania Zabytkowego Parku w Borku oraz 

przeprowadzania prac melioracyjnych zakupiono takie narzędzia jak: wkrętarkę, szlifierkę, 

podkrzesywarkę, opryskiwacz plecakowy, dmuchawę plecakową, pilarkę spalinową, siekierę 

rozłupującą (2 szt.). Łączny koszt wyniósł – 8 277,90 zł. 

Pracownicy interwencyjni 

W 2019 roku do prac interwencyjnych zatrudniono 4 pracowników na okres 4 miesięcy. 

Pracownicy interwencyjni wykonywali m. in. takie prace jak: równanie dróg, koszenie rowów 

i poboczy, ustawianie znaków, malowanie i odnawianie przystanków, czyszczenie studzienek, 

prace porządkowe na terenie sołectw. 

Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów 

W 2019 r. wykonano, zgodnie z decyzjami Starosty Głogowskiego nasadzenia zastępcze 

drzew z gatunku lipa drobnolistna (9 szt.).  

Szacowanie skutków suszy 

W 2019 roku została powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego komisja do spraw 

szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

spowodowanych suszą. 

Komisja po wizjach w terenie sporządziła 143 protokoły wraz z protokołami cząstkowymi do 

innych gmin. Prace komisji trwały od lipca do września 2019 r. 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami 

W 2019 r. na zadania związane z gospodarką odpadami – odbiór i zagospodarowanie 

odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK), odbiór zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego - gmina poniosła koszt 1 228 882,50 zł, natomiast na 

akcje sprzątania świata – 4 298,19 zł. 

W ramach akcji sprzątania świata, gmina zakupiła także worki oraz rękawice dla uczniów 

biorących udział w ww. działaniach na łączną kwotę 192,60 zł. 

Gmina Głogów na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonującego 

od ponad 6 lat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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Nieprzerwanie prowadzi edukację ekologiczną zachęcającą społeczność lokalną  

do segregacji odpadów oraz ograniczania ich wytwarzania.   

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego, systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r., gmina Głogów objęła nieruchomości 

zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, z wyłączeniem sklepów 

wielkopowierzchniowych, cmentarzy, przystanków autobusowych, stacji uzdatniania wody                      

i przepompowni ścieków, szkół, gminnych boisk sportowych, obiektów należących do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu, obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Z systemu korzysta obecnie 6.044 mieszkańców (wg danych pochodzących deklaracji                       

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Natomiast nieruchomości 

niezamieszkane obejmują 52 podmioty (punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne, 

ogródki działkowe). 

Na terenie gminy obowiązuje trzypoziomowy system segregacji odpadów zakładający 

obowiązkową segregację odpadów: 

• w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi),  

• w gniazdach recyklingu,  

• w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

                               Gniazdo recyklingu  

Pozostali właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, mają obowiązek podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z dowolnie wybraną firmą wpisaną do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez gminę.  
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Uchwałą Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów ustalone zostały 

zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania   i odbierania odpadów.  

Ponadto w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów ustalono 

szczegółowe zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. 

W 2019 r. odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych zajmuje się firma GPK-SUEZ Głogów sp. 

z o.o. z siedzibą w Głogowie, wybrana na podstawie przeprowadzanego postępowania                        

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  

Na terenie gminy Głogów odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metal i aluminium, opakowania wielomateriałowe następuje:  

• z nieruchomości zamieszkanych (domy jednorodzinne) – nie rzadziej niż raz  

na dwa tygodnie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz nie rzadziej niż raz                

w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca.  

• z nieruchomości zamieszkanych (budynki mieszkalne wielolokalowe) –  

po wypełnieniu poszczególnych gniazd pojemników przeznaczonych  

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na telefoniczne zgłoszenie 

zarządzającego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

• z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia  

do 30 września oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października 

do 31 marca. 

W 2019 roku odpady komunalne, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych odbierane były 2 razy w roku, 

podczas organizowanych na terenie gminy Głogów zbiórek, na zasadzie wystawki. 

 

Zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w latach 2013-2019 przedstawia 

poniższy wykres, z którego wynika, że z roku na rok zwiększa się ilość oddawanego zużytego 

sprzętu. 
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Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych 

(jednorodzinnych i wielolokalowych) oraz niezamieszkanych następuje nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie. 

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK). Gmina Głogów nie posiada własnego RIPOK. Odebrane od 

właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu gminy Głogów, 

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania są transportowane przez GPK-SUEZ Głogów 

sp. z o. o. (podmiot wyłoniony w drodze przetargu) do Regionalnej Instalacji do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów mieszczącej się przy ulicy Komunalnej     

3 w Głogowie. 

W 2019 r. wprowadzono zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

ustawy o odpadach, które nałożyły na podmioty wytwarzające odpady i prowadzące 

ewidencję odpadów, wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, 

oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań konieczność 

prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO (Bazy Danych o Gospodarce Odpadami). 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który 

dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty  

w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji w BDO możliwe jest 

gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami. 

Z uwagi na problemy z uruchomieniem i wdrożeniem na przełomie 2019 i 2020 r. systemu 

BDO, wprowadzono wydłużenie terminów na złożenie przez przedsiębiorcę odbierającego 
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odpady od mieszkańców, sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami za rok 2019, z 31 

stycznia na 30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym gmina nie posiada aktualnych 

danych o ilościach odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy za 2019 

rok. 

Ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Głogowie, funkcjonujący od maja 2014 r. 

Gmina na bieżąco rozpowszechnia wśród mieszkańców zasady funkcjonowania PSZOK. 

Dzięki działaniom informacyjnym – Punkt spełnia swoje główne założenie, jakim jest 

umożliwienie właścicielom nieruchomości z terenu Gminy pozbywania się w dogodny sposób 

problemowego odpadu komunalnego. Powyższe jest realizowane przez rozdzielanie odpadów 

komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania tj. segregację odpadów                

„u źródła” – właściciele nieruchomości prowadzą selekcję wytworzonych przez siebie 

odpadów i takie są dostarczane do PSZOK, gdzie umieszczane są w odpowiednim kontenerze 

wskazanym przez pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 

Ponadto na terenie Punktu prowadzone są działania edukacyjne w zakresie m.in. technologii 

odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i 

recyklingu, co w rezultacie przedkłada się na właściwe kształtowanie świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

Punkt Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych położony jest w Głogowie przy          

ul. Przemysłowej 7A i czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 10.00 do 18.00 oraz w soboty, w godzinach 8.00 do 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. Szeroki wachlarz godzin otwarcia Punktu umożliwia pozbycie  

się odpadów mieszkańcom gminy, także pracującym na zmiany.  

Utworzenie PSZOK z pewnością przyczyniło się do zwiększenia ilości wysegregowanych 

odpadów, co z kolei pozytywnie wpływa na redukcję ilości odpadów trafiających na 

składowisko. Masa odbieranych odpadów z roku na rok znacznie wzrasta. Coraz lepsze 

wyniki są świadectwem wyższej świadomości mieszkańców na temat potrzeby segregacji 

odpadów, a tym samym możliwości ich oddania w PSZOK.  

PSZOK niewątpliwie przyczynił się do prawidłowego rozwoju całego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy kolejny rok funkcjonowania Punktu 

przyczynia się do pogłębienia wśród mieszkańców świadomości ekologicznej, a co za tym 

idzie poszerzenia wiedzy i troski o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.  

Główne problemy gospodarki odpadami, z którymi boryka się gmina Głogów, jak                              

i samorządy w całej Polsce to: 

➢ jednym z głównych czynników jest duży wzrost ilości produkowanych odpadów na 

jednego mieszkańca przy deklarowaniu mniejszej liczby domowników                                     

w gospodarstwach. Problemem w naszej gminie jest także „znikająca” liczba 

mieszkańców – na podstawie złożonych korekt deklaracji śmieciowych, a także 

dołączanie odpadów z działalności gospodarczej do odpadów komunalnych przez 

niektórych przedsiębiorców. 
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➢ brak konkurencji na rynku – w większości polskich gmin, w tym w gminie Głogów – 

do przetargu na wywóz odpadów przystąpiła tylko jedna firma. Zdaniem UOKiK brak 

konkurencji pomiędzy firmami, co jest konsekwencją zmian prawnych z 2012 r., jest 

główną przyczyną podwyżek. Przed tą datą, właściciel nieruchomości sam mógł 

wybrać firmę odbierającą od niego odpady, jednak od 2012 r. w wyniku zmian 

wprowadzonych przez rząd to gminy zostały zobligowane do wyboru firmy w drodze 

przetargu. To doprowadziło do upadłości wiele przedsiębiorstw i w konsekwencji – do 

zaniku konkurencji. 

➢ znaczny wzrost kosztów za składowanie odpadów; duży wzrost opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska). 

➢ olbrzymi wzrost opłat za odbiór odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie 

odpady zmieszane oraz odpady zielone muszą trafić do instalacji o statusie RIPOK. 

➢ zaostrzenie wymagań dotyczących odpadów selektywnie zebranych – wiąże się                       

z koniecznością spełnienia wymogów UE, w zakresie uzyskania poziomów odzysku 

odpadów (50%). Restrykcyjne kryteria mogą stwarzać konieczność dodatkowego 

podczyszczania odpadów w sortowniach oraz powodować wzrost kosztów 

funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

➢ dopuszczanie do Polski importu odpadów z innych krajów, gdzie funkcjonują dopłaty 

do recyklingu. Powoduje to nie tylko zwiększenie ilości surowców na rynku 

krajowym, ale również wypychanie ekonomiczne u recyklerów odpadów rodzimych. 

Popyt na surowce wtórne jest wciąż niski, podczas gdy podaż nieustannie rośnie m.in. 

dzięki obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych na pięć frakcji. 

Konsekwencją jest dalszy spadek cen odpadów używanych do produkcji surowców 

wtórnych. Wszystko to powoduje, że gminy muszą płacić coraz więcej firmom za 

przekazywane odpady z selektywnej zbiórki. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

W 2019 r. gmina Głogów realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

na terenie gminy Głogów”. Ww. zadanie zrealizowane było dzięki dotacji uzyskanej                          

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po 

uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, 

transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, gmina w drodze zapytania ofertowego 

wyłoniła wykonawcę – firmę ŁGW REMBUD Agnieszka Dziąg z siedzibą w Łodzi, z którą 

w dniu 20 sierpnia 2019 r. podpisała umowę. 

Realizacją zadania na terenie gminy Głogów było objętych 14 nieruchomości, w sołectwach: 

Bytnik, Grodziec Mały, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Szczyglice. Ww. firma realizowała 

zadanie w okresie od 20 sierpnia do 27 września 2019 r. W ramach zawartej umowy 

Wykonawca zobowiązany był do demontażu azbestu z budynków gospodarczych                               

i mieszkalnych, zbierania zeskładowanych płyt eternitowych z posesji, ich ważenia, 

transportu i przekazania azbestu do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Ponadto firma wykonała dokumentację fotograficzną obiektów przed rozpoczęciem 

prac oraz po ich zakończeniu i przygotowała niezbędne dokumenty do rozliczenia zadania. Na 

podstawie przedłożonych dokumentów unieszkodliwieniu poddano 32,796 Mg odpadów 
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zawierających azbest, z czego 3,986 Mg obejmowało demontaż, transport                                            

i unieszkodliwienie, a 28,81 Mg – zbieranie zdemontowanych płyt azbestowych, transport 

oraz unieszkodliwienie. Wartość zadania w 2019 r. wyniosła 17 459,89 zł. 

Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców posiadających na terenie swojej posesji 

wyroby zawierające azbest można wnioskować, że podstawowym czynnikiem opóźniającym 

demontaż wyrobów azbestowych jest wysoki koszt wymiany pokrycia dachowego oraz 

wysoki koszt unieszkodliwienia eternitu. 

Ilość zebranych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w latach 2015-2019 

przedstawia poniższy wykres: 

 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Bardzo istotnym działaniem realizowanym przez gminę Głogów jest edukacja ekologiczna. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

wśród mieszkańców traktowane jest jako działanie priorytetowe. Podejmowane działania 

zostały tak zaplanowane, aby informacje docierały do każdej grupy wiekowej mieszkańców. 

Działania związane z edukacją ekologiczną, realizowane przez gminę były – z jednej strony – 

kontynuacją już rozpoczętych akcji, z drugiej zaś inicjowały nowe przedsięwzięcia związane 

z gospodarką odpadami: Działania te obejmowały m. in.: 

➢ działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji poprzez stronę internetową 

Urzędu Gminy (www.gminaglogow.pl), gdzie dostępne są informacje dotyczące: 

✓ obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez 

mieszkańców i sposobu realizacji tego obowiązku, 

✓ podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
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✓ miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców 

gminy przez podmioty obierające odpady,  

✓ osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania w danym roku kalendarzowym, 

✓ Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, 

✓ zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący                               

z gospodarstw domowych, 

✓ terminów wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

✓ harmonogramów odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, 

✓ terminów przeprowadzania zbiórek odpadów wielkogabarytowych  

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Komunikaty 

zamieszczane są także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach 

oraz na fanpage gminy – Gminny Portal Środowiskowy, 

✓ ponadto na stronie internetowej urzędu dostępne są dodatkowo instrukcje 

dotyczące zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

wzory druków deklaracji do pobrania, plakaty i ulotki dotyczące systemu 

gospodarowania odpadami na terenie gminy Głogów oraz funkcjonowania 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 

➢ przygotowanie, wydanie i kolportaż ulotki na temat systemu gospodarki odpadami, 

sposobu segregacji odpadów, informacji o działającym Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, ulotki dotyczącej bioodpadów i kompostowania 

oraz tworzenia przydomowych kompostowni. Ulotki rozmieszczone zostały  

do pobrania przez mieszkańców w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy 

(tj. szkoły, przedszkola, sklepy, świetlice wiejskie), a także wywieszone na tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy. 

➢ w drugiej połowie 2018 r. zawarto, a w 2019 roku kontynuowano umowę współpracy 

z fundacją Nasza Ziemia w ramach prowadzenia oraz koordynowania pilotażowego 

programu fundacji pod nazwą REPETA. W ramach przedsięwzięcia 8 sztuk żółtych 

pojemników do selektywnej zbiórki plastiku i aluminium ustawiono w placówkach 

edukacyjnych na terenie gminy Głogów oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Odbiorem 

selektywnie zebranych odpadów zajmuje się firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o.                    

z siedzibą w Głogowie.  

Ideą projektu jest wyrobienie prawidłowego nawyku segregacji odpadów oraz zachowań 

proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Głogów, 
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➢ prowadzenie od marca 2019 roku fanpage Gminy Głogów pod nazwą Gminny Portal 

Środowiskowy informującego m. in. o prowadzonych i przeprowadzonych działaniach 

edukacyjnych 

https://www.facebook.com/gminnyportalsrodowiskowy/ 

Gminny Portal Środowiskowy – to miejsce, gdzie pracownicy Referatu Środowiska i Dróg 

Urzędu Gminy zachęcają mieszkańców gminy Głogów i nie tylko do dbania o środowisko, 

segregowania odpadów, do udziału w różnego rodzaju akcjach i konkursach ekologicznych. 

Fanpage jest prowadzony głównie z myślą o odbiorcach w młodym wieku (dzieci, młodzież), 

choć wiele postów zyskuje aprobatę także wśród dorosłych fejsbukowiczów. 

➢ ogłoszenie w kwietniu 2019 roku konkursu na logo promujące ochronę środowiska                  

i gospodarkę odpadami oraz facebookowy profil – Gminny Portal Środowiskowy.  

Do 31 maja 2019 roku wpłynęły 3 prace, z których wyłoniono laureata konkursu. 

Konkurs był adresowany do wszystkich chętnych, którzy ukończyli 14 lat oraz spełnili 

warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 

Logo wykorzystywane jest na w materiałach popularyzatorskich, promocyjnych, 

reklamowych i informacyjnych gminy Głogów dotyczących zagadnień ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami oraz na fanpage gminy – Gminnym Portalu 

Środowiskowym. 

 

Zwycięskie logo promujące facebookowy profil – Gminny Portal Środowiskowy. 

 

 

➢ ogłoszenie w kwietniu 2019 roku konkursu międzyszkolnego „Przyroda i ekologia                

w Gminie Głogów”. Zadaniem uczestników było wykonanie gry planszowej  

„Środowisko to nie śmietnisko” promującej ochronę środowiska, a przede 

wszystkim gospodarkę odpadami – dowolną techniką. W konkursie mogły wziąć 

udział szkoły z terenu gminy Głogów. Każda zgłoszona grupa mogła wykonać tylko 

jedną grę. Z nadesłanych prac wyłoniono laureatów konkursu oraz przyznano 

wyróżnienia. 

➢ opracowanie w 2019 roku i przekazanie do druku ulotki na temat zasad segregacji                   

i recyklingu szkła, papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji. 

https://www.facebook.com/gminnyportalsrodowiskowy/
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➢ zakup jednostkom edukacyjnym z terenu gminy worków i rękawiczek na akcję 

Sprzątania Świata Polska. 

➢ ogłoszenie w kwietniu 2019 r. konkursu pn.: „Najładniejszy ogródek przydomowy 

w 2019 r.” dla mieszkańców gminy Głogów. Komisja konkursowa wyłoniła 

najładniejszy ogródek przydomowy prowadzony przez mieszkankę Ruszowic. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania oraz nagrody – narzędzia 

ogrodnicze oraz ozdobne rośliny ogrodowe. 

Najładniejszy ogródek przydomowy w 2019 r. przy ul. Tęczowej 7 w Ruszowicach 

        

➢ ogłoszenie we wrześniu 2019 r. konkursu ekologicznego pn: „Kasztanowo-

żołędziowe zbiory w 2019 r.”. Konkurs polegający na zbiórce leśnych nasion 

skierowany był do jednostek edukacyjnych z terenu gminy Głogów.  

➢ opracowanie i wydanie w listopadzie 2019 r. zeszytu edukacyjnego „Piękna                             

i ekologiczna Gmina Głogów” dla uczniów klas IV – VI z terenu Gminy 

Głogów.Zeszyt został podzielony na trzy 

części: Poznajmy naszą małą ojczyznę, 

Podziwiamy przyrodę i Dbamy o 

środowisko. Książeczka uczy i pokazuje, 

jak postępować z odpadami, jak je 

segregować, jak chronić środowisko 

naturalne oraz pozwala na poznanie 

ciekawych przyrodniczo miejsc na terenie 

gminy, tj.: obszar NATURA 2000, cenne 

przyrodniczo tereny nadodrzańskie, Szlak 

Odry, przydrożne kapliczki, kompleksy 

leśne. 

Opracowany zeszyt przyrodniczo-

edukacyjny służy także nauczycielom jako 

pomoc w nauczaniu przyrody i umożliwia 

pokazanie uczniom środowiska 

naturalnego. Dzięki realizacji projektu 

uczniowie mogli opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody i poznać najbliższe 

otoczenie. 
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➢ ogłoszenie w listopadzie 2019 r. konkursu pn.: „Ekologiczna bombka 

bożonarodzeniowa”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkoły 

podstawowej oraz młodzieży w wieku 16-

20 lat, zamieszkujących na terenie gminy 

Głogów. Przedmiotem konkursu było 

zaprojektowanie i wykonanie 

bożonarodzeniowej ozdoby choinkowej – 

bombki z materiałów ekologicznych bądź 

surowców wtórnych. Konkurs cieszył się 

dużym zainteresowaniem, wpłynęło łącznie 

87 prac. Wykonane przez uczestników 

konkursu prace z surowców wtórnych  i 

materiałów ekologicznych były oryginalne, 

ciekawe i nawiązujące do tradycji Bożego 

Narodzenia. Ozdoby zostały wykorzystane 

do przystrojenia choinki w siedzibie urzędu. 

 

Na edukację ekologiczną (zakup nagród, zakup gadżetów związanych z gospodarką 

odpadami, opracowanie i wydanie zeszytu edukacyjnego) w 2019 r. gmina Głogów 

przeznaczyła około 30 000,00 zł.             

Drogi, przystanki autobusowe 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg w gminie wynosiła 86 km. Drogi o nawierzchni 

asfaltowej stanowiły 24 km, betonowej – 2 km, z kostki polbrukowej – 5 km. Drogi                             

o nawierzchni z tłucznia stanowiły 45 km. Pozostałe gruntowe – 10 km. 

 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 2019 r., gmina Głogów, w drodze zapytania ofertowego wyłoniła wykonawcę na dostawę 

materiałów na drogi (pospółki, klińca granitowego i klińca bazaltowego) oraz na usługi 

sprzętowe na drogach gminnych. Z wykonawcami zostały podpisane umowy. 

W 2019 roku koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły: 31 888,00 zł (zakup masy 

asfaltowej na zimno do łatania dziur w drogach gminnych, materiały do montażu znaków 

drogowych, drobny sprzęt do napraw, worki na odpady do sprzątania dróg itp.) oraz 212 

74,77 zł (wydatki poniesione na dostawę materiałów na drogi oraz usługi sprzętowe na 

drogach). 

Ponadto, w 2019 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg: 

• wykonano umocnienie skarpy płytami ażurowymi przy ul. Długiej w Przedmościu                    

w celu poprawy bezpieczeństwa poruszających się ww. drogą – koszt 37 607,14 zł, 
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• utwardzono kostką polbrukową dwa place pod pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów (PSZOK) w miejscowości Wilków – koszt 6 150,00 zł, 

• udrożniono studzienki kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, 

• wykoszono pobocza dróg gminnych, 

• odmalowano pasy na drogach gminnych w miejscowości Ruszowice, 

• wymieniono częściowo stare oznakowanie drogowe na nowe, 

• zamontowano tabliczki z nazwami ulic w miejscowościach, gdzie nadano uchwałami 

Rady Gminy nazwy ulic, 

• przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach dróg oraz 

niezbędne wycinki drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwu ruchu 

drogowego (m. in. w miejscowości Klucze), 

• przeprowadzono przegląd obiektów mostowych oraz dokonano sprawdzenia 

widoczności na drogowych przejazdach kolejowych, 

• zlecono wykonanie ewidencji dróg w wersji elektronicznej wraz z przeprowadzeniem 

przeglądów dróg na terenie gminy. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych: 

• wprowadzono nowe organizacje ruchu na ul. Bursztynowej w Ruszowicach, ulicy 

Leśnej w Wilkowie oraz Kwiatowej i Wodnej w Serbach, 

• zamontowano dwa progi zwalniające na ul. Kwiatowej w Serbach oraz jeden próg                

w miejscowości Borek – droga w kierunku Przedmościa. Łączny koszt zadania 

wyniósł: 8 526,11 zł. 

• odtworzono uszkodzony słup oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej                              

w Wilkowie, 

• zlecono wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ledowe przy 

ulicy Kaszmirowej w Ruszowicach, 

• zlecono wykonanie audytu energetycznego systemu oświetlenia ulicznego                          

w miejscowości Ruszowice, w rejonie ulic: Biała/Oliwkowa/Poniatowskiego wraz                

z wymianą opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy ledowe. Wyniki audytu 

pozwoliły na przeprowadzenie analizy kosztów zakupu energii elektrycznej oraz do 

zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania polegającego na wymianie 

opraw sodowych na ledowe wraz przebudową oświetlenia na ww. ulicy w 2020 r. 

Stan dróg na terenie gminy jest nadal 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 2019 r. na terenie gminy funkcjonowały 32 przystanki komunikacyjne. W ramach 

bieżącego utrzymywania przystanków przeprowadzono niezbędne remonty tj. malowanie 

ścian, ławek, wymiana szyb lub pleksy. Utrzymywanie przystanków obejmowało także 

wywóz odpadów z koszy. 
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Zarządzanie cmentarzami komunalnymi  

Na terenie gminy Głogów występują  4 cmentarze komunalne w m. Serby, Klucze, Wilków, 

Krzekotów. Na ww. cmentarzach prowadzona jest ewidencja elektroniczna, która jest 

uzupełniana na bieżąco odnośnie przeprowadzonych ekshumacji, opłat oraz pochówku. 

Gmina zatrudnia 1 osobę na umowę zlecenie do sprawowania nadzoru nad porządkiem na 

cmentarzach. Roczny koszt utrzymania pracownika wynosi 16 080, zł brutto. Jego zakres 

zadań obejmuje: koszenie trawy, ogłowienie gałęzi  niszczących nagrobki zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą, grabienie liści, pilnowanie porządku wokół ogrodzenia obiektu oraz w obrębie 

kontenerów na odpady, dokonywanie napraw urządzeń wodnych na cmentarzach, 

dokonywanie  drobnych napraw elementów ogrodzeń oraz bram cmentarnych, wykonywanie 

odlewów betonowych numerów i znakowanie miejsc wykupionych na groby/jako 

rezerwacja/,wskazywanie miejsc pochówku zmarłych w uporządkowany sposób, konserwacja 

i odpowiedzialność za powierzoną kosiarkę do koszenia trawy .  

Zadania zrealizowane w roku 2019 na cmentarzach komunalnych to: 

• przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu na cmentarzu komunalnym 

w m. Serby – koszt przeprowadzonych prac to – 5 500,00 zł. 

• zakupiono materiał na naprawę zadaszenia budynku gospodarczego na cmentarzy 

komunalnym w m. Serby za kwotę 620,00 zł. 

• na cmentarzu komunalnym w m. Klucze przeprowadzono remont szczytów na 

kaplicy cmentarnej za kwotę – 4 000,00 zł. 

• zakupiono materiał na malowanie przedmiotowej kaplicy w m. Klucze za kwotę 

317,91 zł. 

W związku z tym, iż na cmentarzach komunalnych zaczyna być coraz mniej wolnych miejsc 

do pochówku. Trwają prace nad pozyskaniem nowych terenów, na których mogłyby powstać 

cmentarze komunalne w m. Przedmoście oraz w m.  Serby. W roku 2019 zlecono wykonanie 

opinii geotechnicznej pod potrzeby budowy cmentarzy komunalnych na dz. Nr 165 w m. 

Serby oraz na dz.nr 183 w m. Przedmoście za kwotę netto 11 685,00 zł.   

Zarządzanie placami zabaw   

Na terenie gminy Głogów posiadamy place zabaw w każdej miejscowości oraz siłownie 

zewnętrzne w kilku miejscowościach. W roku 2019 został przeprowadzony przegląd wraz                    

z opracowaniem dokumentacji.  Koszt przeglądu wyniósł 9 150,00 zł netto. Na podstawie 

dokumentacji urządzenia, które stwarzały zagrożenie zostały zlikwidowane. W celu 

stopniowego uzupełniania urządzeń, zaplanowano na rok 2020 dla każdego sołectwa po 

3 000,00 zł na zakup nowego urządzenia na plac zabaw. 

Zarządzanie obiektami sportowymi   

Na terenie Gminy Głogów mamy 7 boisk sportowych w m. Przedmoście, Borek, Ruszowice, 

Serby, Grodziec Mały, Turów, Wilków, Klucze  oraz jeden Orlik w m. Serby. 
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Gmina ponosi miesięczne koszty na utrzymanie 5 obiektów sportowych w m. Przedmoście, 

Borek, Serby, Ruszowice, Grodziec Mały, tj. :  

• energia 23 132,21 zł. 

• wywóz odpadów komunalnych 951,48 zł. 

Zadania zrealizowane na boiskach w roku 2019 to:  

• naprawa przeciekającego dachu na budynkach Orlika koszt to 3 300,00 zł. 

• na boisko w Serbach zakupiono kantówki oraz śruby na naprawę ławek przy boisku 

w kwocie 749,75 zł. 

• zakupiono siatkę polipropylenowa na naprawę piłko chwytów boisko w Serbach za 

kwotę 3 444,00 zł. 

• nawóz do trawy na boisko w Serbach za kwotę 481,68 zł. 

• zakup materiałów na remont szatni w m. Grodziec Mały na kwotę – 7 270,87 zł. 

•  boisko w Kluczach zakupiono kosz na śmieci w kwocie 539,00 zł. 

 

W 2019 roku Gmina Głogów udzieliła Stowarzyszeniu Sportowemu LZS „Mieszko” 

Ruszowice dwóch dotacji celowych na:  

• dofinansowanie zakupu elementów infrastruktury boiska sportowego w Ruszowicach 

(piłkochwyty) w kwocie 13 296,00 zł brutto oraz 

• dofinansowanie zakupu i montażu wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych 

w kwocie 10 000,00 zł brutto. 

 

Obie dotacje zostały w pełni rozliczone przez Prezesa Stowarzyszenia Sportowego LZS 

„Mieszko” Ruszowice. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aby poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z boisk sportowych na rok 2020 

zaplanowano w budżecie środki na : 

• zakup bramek na Orlik w Serbach w kwocie 4 000,00 zł. 
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• zakup obciążników do bramek na boisko w m. Przedmoście i Serby w kwocie 

2 600,00 zł. 

• na zakup małych bramek boisko sportowe w Serbach – 3 000,00 zł. 

• na dzierżawę kontenera na boisko w Borku w roku 2019 przeznaczono kwotę         

5.000,00 zł. 

• za wynajem kabiny TOI TOI miesięczny koszt to 288,36 zł. na boisko w m. Borek 

W roku 2019 odnotowano na terenie Gminy 2 przypadki dewastacji boisk sportowych w m. 

Turów oraz w m. Borek. Oba te zdarzenia zostały zgłoszone na Policję. Na dzień dzisiejszy 

jedna osoba została ukarana karą w kwocie 2 000,00 zł . Natomiast  w przypadku dewastacji 

boiska w m. Borek sprawa nie została jeszcze zakończona. 

15.   SPRAWY ADMINISTRACYJNE: 

W 2019 r.: 

• liczba korespondencji wpływającej do urzędu gminy pocztą tradycyjną wyniosła – 

10.374 szt.; 

• liczna korespondencji wpływającej do urzędu gminy poprzez platformę e-puap – 601 

szt.; 

• korespondencja wychodząca: listy polecone – 8270 szt., listy zwykłe – 5901 szt. 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił - 21  dni; 

• przeciętny czas oczekiwania na realizację wniosku o warunkach zabudowy                            

(z uzgodnieniami) – 2,5 – 3 miesięcy; 

• przeciętny czas oczekiwania na realizację wniosku o wycięcie drzewa od osoby 

fizycznej – 14 dni. 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

Zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r. na terenie gminy Głogów: 

• funkcjonowało 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadało zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu, w tym 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 8 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(lokale gastronomiczne); 

• obowiązywało 61 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 50 zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) oraz 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 
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W roku 2019 zostało wydanych 5 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                    

w tym: 

Poza miejscem sprzedaży W miejscu sprzedaży 
 

wg zawartości alkoholu  wg zawartości alkoholu  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

do 4,5% 

(oraz piwa) 

od 4,5% do 18% 

(z wyjątkiem piwa) 
pow. 18% razem 

do 4,5% 

(oraz piwa) 

od 4,5% do 18% 

(z wyjątkiem piwa) 
pow. 18% razem 

Ogółem 

(kolumny 4+8) 

1 1 1 3 1 0 1 2 5 

oraz 9 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ponadto w 2019 roku wydano 7 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz 1 decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych w roku 2019 łączna wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy Głogów 

wyniosła 16 897 462,65 złotych z czego: 

• do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa o wartości – 6 885 601,94 złotych 

• od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa o wartości – 2 159 346,54 

złotych 

• pow. 18% zawartości alkoholu o wartości – 7 852 514,17 złotych 

 

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych w 2019 roku przez gminę z tytułu 

rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 

381 050,40 zł  

Organizacje pozarządowe  

Rada Gminy Głogów uchwałą nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. wprowadziła „Roczny 

program współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2019 rok”. W ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

współpraca finansowa realizowana była w formie wspierania zadań publicznych w trybie 

otwartego konkursu ofert. Zgodnie z uchwalonym programem współpraca gminy Głogów 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 realizowana była w obszarze wspierania 

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

W uchwale budżetowej gminy Głogów przewidziano na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe kwotę 171 000,00 zł. 

 

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 7 ofert na realizację wskazanego 

zadania publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano organizacjom 

następujące dotacje:  

• Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście opiewającą na kwotę 26 450 zł 

• Ludowy Zespół Sportowy „MIESZKO” Ruszowice opiewającą na kwotę 30 500 zł 
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• Ludowy Zespół Sportowy „ZAWISZA” Serby opiewającą na kwotę 40 000 zł 

• Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały opiewającą na kwotę 19 360 zł 

• Klub Sportowy „VIKTORIA” Borek opiewającą na kwotę 21 210 zł 

• Stowarzyszenie „Razem dla Przedmościa” opiewającą na kwotę 8 480 zł 

• Towarzystwo Cyklistów „CHROBRY” Głogów opiewającą na kwotę 25 000 zł 

Zgodnie z zawartymi umowami 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. 

 

Głównym celem uchwalonego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi było 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami dla stworzenia 

warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych. Ponadto jesteśmy zdania, że powierzenie organizacjom 

pozarządowym zadań społecznych w naturalny sposób zwiększy efektywność i skuteczność 

ich realizacji, dlatego też budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie 

aktywności pożytku publicznego stanowi istotny element polityki lokalnej gminy. 

Zebrania wiejskie  

W 2019 r. odbyło się 7 zebrań wiejskich dotyczących zmian funduszu sołeckiego.                           

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

 

• na zebraniu w sołectwie Bytnik, które odbyło się 26.08, frekwencja – 15,2 %, 

• na zebraniu w sołectwie Grodziec Mały, które odbyło się 26.04, frekwencja – 6 %, 

• na zebraniu w sołectwie Klucze, które odbyło się 24.04, frekwencja – 8,8 %, 

• na zebraniu w sołectwie Przedmoście, które odbyło się 26.09, frekwencja – 2,1 %, 

• na zebraniu w sołectwie Serby, które odbyło się 12.08, frekwencja – 2 %, 

• na zebraniu w sołectwie Stare Serby, które odbyło się 25.04, frekwencja – 14,1 %, 

• na zebraniu w sołectwie Wilków, które odbyło się 16.04, frekwencja – 1,8 %, 

16.  OBRONA NARODOWA: 

1. Ilość osób podlegających służbie wojskowej – 39, stawiło się – 38 (1 w późniejszym 

terminie), 

2. Ilość świadczeń na rzecz obronności – 26, w tym: 

a) osobistych – 2, 

b) rzeczowych – 24 ( 22 nakładające świadczenie i 2 odmowne), 

3. Ilość Decyzji na podstawie ustawy o obowiązku obrony RP – 26, 

4. Liczba szkoleń i treningów obronnych – 4, w tym: 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW W ROKU 2019 

95 

a) 2 treningi stałego dyżuru Wójta Gminy Głogów (15.05 i 23.10.2019r) – uwag nie 

było, 

b) 2 treningi dot. ”Przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla 

funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych w administracji 

publicznej”( w dniach 18-20.09.2019r i 10-14.10.2019r)– uwag nie było, 

c) 1 trening Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w dniu 06.06.1019 r – uwag 

nie było 

d) 1 Akcja Kurierska Administracji Publicznej zarządzona w dniu 12.11.2019 roku 

przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z pośrednictwem WKU 

Głogów i Starostwa Powiatowego w Głogowie – uwag nie było. 

5. Liczba aktualizacji dokumentów – 60.  

6. Liczba reklamowanych od służby wojskowej – 8, w tym: 

a) z urzędu – 7, 

b) na wniosek – 1. 

7. Udział w 2 szkoleniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 

- w dniach 22-24.05.2019 r. dot,.”Przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne Państwa oraz sprawy obronne w administracji 

samorządowej”, 

- 25-27.09.2019 r. dot. „Organizacji i funkcjonowania systemu obronnego w 

jednostkach samorządowych”, 

8. Uzgodniono z Wojewodą Dolnośląskim Plan Szkolenia Obronnego Gminy Głogów na 

2019 rok i „Program Szkolenia Obronnego Gminy Głogów na lata 2020 – 2023”. 

9. Uczestniczono w dniach 13-14.11.2019 w szkoleniu organizowanym przez ABW 

Delegaturę w Poznaniu Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu w zakresie ochrony 

informacji niejawnych – uzyskano zaświadczenie o szkoleniu. 

17.   ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 

1. Wydano Zarządzenie  Wójta Gminy Głogów 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 zajęciach na temat „Działania pododdziałów zgodnie z planem 

użycia sił i środków Jednostki Wojskowej w sytuacjach kryzysowych” 

zorganizowanym w dniu 05.06.2019 roku 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, 

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) przeglądu i modernizacji instalacji elektrycznej magazynu – na kwotę 1040,00 zł., 

b) zakupu pilarki spalinowej marki „STHIL MS 251” – na kwotę 1690,00 zł., 

c) zakupu łat drewnianych impregnowanych, gwoździ i młotków do mocowania 

plandek o różnych rozmiarach przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych 
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8. Wskazano osoby uprawnione do reprezentowania Urzędu Gminy Głogów w zakresie 

Umowy Nr.SD.7226.38.2019 z dnia 3.10.2019 roku w dot. Zimowego utrzymania 

dróg na terenie gminy Głogów oraz na bieżąco sporządzano Raporty z zimowego 

utrzymania dróg na terenie gminy Głogów 

18.  OBRONA CYWILNA: 

1. Wydano Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 6.02.2019 roku                         

w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu 

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz gminnego systemu wykrywania                 

i alarmowania ludności (SWiA), 

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 11 treningach wojewódzkich i powiatowych systemu powszechnego 

ostrzegania o uderzeniach z powietrza – sporządzono 11 dzienników działania, 

 

5. Przeprowadzono nadzorowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie w dniu 

12.03.2019 r trening gminy SWO i SWiA dot. miejscowości Wilków, Krzekotów                    

i Klucze w zakresie alternatywnych sposobów informowania ludności                                   

z wykorzystaniem megafonów zainstalowanych na samochodach OSP Wilków  – 

uwag nie było, sporządzono wymaganą dokumentację, min. plan-konspekt i dziennik 

działania, 

 

6. Uczestniczono w dniu 15.06.2019 roku w Przedmościu w Gminnych Zawodach 

Sportowo - Pożarniczych – uwag nie było. 

 

7. Uczestniczono w dniu 13.10.2019 roku w gminnych ćwiczeniach kryptonim 

„Szczyglice 2019” zorganizowanych i przeprowadzonych przez Komendanta 

Gminnego Związku OSP RP w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych w przypadku pożaru obiektów sakralnych, ewakuacji osób 

poszkodowanych oraz poszukiwania osób zaginionych i udzielania im pomocy 

przedmedycznej, 

 

8. Podpisano umowę nr.ZK.555.25.2019 z dnia 12.09.2019 roku o przekazania środków 

publicznych w formie dotacji dla Ratownictwa Wodnego Sława w kwocie 4000,00 

złotych na zakup paliwa w celu realizacji zadań statutowych, min. zabezpieczenia 

działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głogów na terenach 

wodnych rzeki Odra i terenach przyległych – sporządzono wymaganą dokumentację                    

z wykorzystania i rozliczenia dotacji. 
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19. PRIORYTETY DZIAŁANIA NA 2020 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.   

 

 

 

 

  Bartłomiej Zimny 

                                                                                                         Wójt Gminy Głogów 

 

 

 

 

 


