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RAPORT O STANIE GMINY GŁOGÓW w ROKU 2020 

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 2020. 

Raport jest podsumowaniem 2020 roku ze wskazaniem głównych kierunków i priorytetów 
na 2021 rok i lata następne. 
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1. FINANSE GMINY: 

Budżet  

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty został przez Radę Gminy Głogów  Uchwałą 

Nr XVIII/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i  zakładał dochody w kwocie 41.231.071,00 zł 

oraz wydatki  w kwocie 42.575.568,00 zł (w tym wydatki majątkowe 4.992.121,00 zł).  

Przyjęty budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.344.497,00 zł, na sfinansowanie, 

którego zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 

1.086.200,00 zł oraz wolne środki w wysokości 258.297,00 zł. 

Planowane rozchody budżetu wyniosły 913.800,00 zł, które planowano pokryć 

z planowanego do zaciągnięcia kredytu.        

 

Od założonego planu dochodów doszło do następujących odstępstw: 

1. W ciągu 2020 roku  Rada Gminy podjęła 11 uchwał, którymi dokonano zmian                

planu dochodów. Zmiany dotyczyły m. in.: 

 dotacji ze środków zewnętrznych; 

 dotacji na zadania zlecone i własne; 

 wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych; 

 subwencji ogólnej z budżetu państwa; 

 wpływów z usług; 

 wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

 wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 

 wpływów z pozostałych odsetek. 

Uchwałami zwiększono dochody ogółem  o 869.303,45 zł. 

2. Wójt Gminy wprowadził 15 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, 

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

o 1.138.741,68 zł.,  z tego na następujące rodzaje dochodów: 

 dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 253.082,32 zł; 

 administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – zwiększenie 

o 1.765,00 zł; 
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 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 

zwiększenie o 5.000,00 zł; 

 wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o 20.000,00 zł; 

 finansowanie zadań wyborczych  - zwiększenie o 37.957,00 zł; 

 zadania z zakresu pomocy społecznej – zmniejszenie o 2.558,00 zł; 

 edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 4.942,00 zł; 

 zadania z zakresu wspierania rodziny – zmniejszenie o 1.449.046,00 zł. 

 

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosił 40.961.632,77 zł,                 

w tym: 

1.  dochody bieżące –   37.924.324,08 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 -   178.956,56 zł.                                                                     

2.  dochody majątkowe – 3.037.308,69 zł, w tym m.in.: 

 dochody ze sprzedaży majątku - 50.000,00 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 – 964.421,00 zł. 

 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego – 46.677,00 zł. 

Dochody w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 41.051.509,26 zł, 

co stanowi  100,21  % w stosunku do planu (40.961.632,77 zł), w tym: 

1)  Dochody bieżące – wykonanie 37.741.954,06 zł w stosunku do planu 

37.924.324,08 zł, co stanowi 99,51 % 

2) Dochody majątkowe – wykonanie 3.309.555,20 w stosunku do planu 3.037.308,69 zł, 

co stanowi 108,96 %  

  



3 
 

Analizując wykonanie dochodów za 2020 r. należy stwierdzić:  

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów waha się  

w granicach od 33,33 % do 198,49 %.  

Analizując wykonanie dochodów budżetu  w szczegółowości do rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej można stwierdzić: 

 Brak wykonania w dz. 752 rozdz. 75212 § 2020 „Pozostałe wydatki obronne” – 

Gmina  nie wystąpiła do Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę dotacji 

z powodu wstrzymania ćwiczeń powiatowo  – gminnych pod kryptonimem 

„Głogów 2020” w związku z COVID-19; dz. 756 rozdz. 75601 Wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych (wpływy ze zryczałtowanego podatku oraz z karty 

podatkowej) -  nie wpłynęły dochody z tytułu karty podatkowej. Dochody 

zaplanowano na podstawie planu z 2019 roku w kwocie 1.000,00 zł. 

Ponadto  dokonano  zwrotu dotacji  do  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

z tyt. dotacji  celowej z  BP z dz. 852 rozdz. 85295 Pomoc 

Społeczna (Pozostała działalność). Plan w wysokości 11.261,00 zł ujęty na podstawie 

pisma  Wojewody Dolnośląskiego z dn. 02.11.2020r. na realizację zadań w ramach 

Programu „Wspieraj Seniora” (w związku z COVID-19). W związku z tym, 

że nie było chętnych seniorów do skorzystania z pomocy w ramach programu, 

zasadnym było zwrócić przekazaną dotację. 

 Niskie wykonanie dochodów obserwuje się w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 (Dotacje 

celowe otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do punktów 

przedszkolnych na terenie Gminy Głogów) – wykonanie  20,85% w stosunku 

do planu i spowodowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli 

w związku z COVID-19 oraz w dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 (wpływy z opłat 

za obiady) – wykonanie 20,85% w stosunku do planu. Niskie wykonanie 

spowodowane jest zawieszeniem nauki w trybie stacjonarnym w szkołach w okresie 

pandemii koronawirusa. 

 Najwyższe wykonanie obserwuje się w dz. 010 (Rolnictwo i  łowiectwo) – 198,49%    

i wynika ono z przekazania zaliczki przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki wodnej we Wrocławiu na  realizację projektu pt.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na  terenie  Gminy Głogów                

w aglomeracji Głogów”. Nie przyjęto do planu omawianej kwoty. Wydatki 

realizowane w ramach projektu  w 2020 r. stanowiły udział własny Gminy. 
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 w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, gdzie wykonanie dochodów 

wybiega ponad 100% wykonania w stosunku do planu, spowodowane jest 

wykonaniem dochodów, w stosunku do których nie zaplanowano żadnej kwoty 

lub zaplanowano mniej aniżeli faktycznie wpłynęło do budżetu. Dotyczy 

to dochodów, w stosunku do których ciężko jest przewidzieć realne wpływy, m.in.: 

wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat komorniczych, zwrot opłat 

sądowych dot. lat ubiegłych),  wpływów z opłaty eksploatacyjnej, odsetek 

od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień itp.        

Analizując wpływ pandemii na wykonanie dochodów na 31.12.2020 roku w stosunku  

do wykonania na 31.12.2019 roku można stwierdzić mniejsze wpływy z tytułu udziałów              

w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  o 762.395,00 zł, natomiast porównując 

wykonanie dochodów z omawianego zakresu (udziały PIT) za 2020 rok w stosunku do planu 

za 2020 rok obserwuje się mniejsze wykonanie o 270.201,00 zł, co  w stosunku procentowym 

daje 97,15 % wykonania w stosunku do planu. 

Pozostałe dochody, w tym m.in. z tytułu podatku od nieruchomości nie wykazują ujemnych 

różnic w stosunku do wykonania za 2019 rok. 

Zmiany w planie wydatków: 

W trakcie roku 2020  plan wydatków gminy zmieniono 11 uchwałami podjętymi przez  

Radę Gminy Głogów oraz 15 zarządzeniami Wójta, z tego: 

1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o 1.116.740,57 zł do kwoty 36.466.706,43 zł, w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – zmniejszenie o 988.691,52 zł do kwoty 

21.390.885,48 zł, w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie 

o 213.594,93 zł do kwoty 12.284.827,07 zł, wydatki związane z realizacją  

ich statutowych zadań zmniejszenie o 775.096,59 zł do kwoty 9.106.058,41 zł, 

 dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 989.491,00 zł do kwoty 3.044.491,00 zł 

w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 

zwiększenie  935.650,00 zł do kwoty 2.702.250,00 zł, dotacje dla podmiotów 

nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie o 53.841,00 zł 

do kwoty  342.241,00 zł, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zmniejszenie 

o 1.299.195,31 zł do kwoty  11.513.910,69 zł  
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 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 181.655,26 zł do kwoty 

304.719,26 zł 

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 2.749.549,00 zł do kwoty 7.741.670,00 zł, 

na co złożyły się następujące zmiany: 

 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 2.749.549,00 zł 

do kwoty 7.741.670,00 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. zmniejszenie 

o 1.623.001,00 zł do kwoty 46.555,00 zł  i dotacje na inwestycje i  zakupy 

inwestycyjne  zwiększenie    o 168.900,00 zł do kwoty 191.900,00 zł. 

 

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosił 44.208.376,43 zł,     

w tym: 

1. wydatki bieżące:  36.466.706,43 zł, z tego: 

 wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości  21.390.885,48 zł, w tym:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.284.827,07 zł, wydatki związane 

z realizacją ich statutowych zadań 9.106.058,41 zł, 

 dotacje na zadania bieżące 3.044.491,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących 

do  sektora  finansów  publicznych 2.702.250,00 zł,  dotacje dla podmiotów 

nienależących  do  sektora  finansów  publicznych  342.241,00 zł, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  11.513.910,69 zł, 

 wydatki na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 304.719,26  zł, 

 wydatki na obsługę długu 212.700,00 zł 

2. wydatki majątkowe 7.741.670,00 zł, z tego: 

 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.741.670,00 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. 46.555,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i  zakupy inwestycyjne 

191.900,00 zł. 

Ponadto w ciągu roku 2020 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów. 

Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.902.246,66 zł z tyt. wolnych środków. Rozchody 

utrzymano na przyjętym w budżecie Gminy poziomie tj. w wysokości 913.800,00 zł                        

z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.  
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Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2020 r.  przedstawiał 

się następująco: 

1. Przychody – 4.160.543,66 zł, z tego: 

 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.160.543,66 zł, 

 inne przychody z tytułu planowanych kredytów  2.000.000,00 zł 

2.    Rozchody – 913.800,00 zł 

  spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 702.600,00 zł, 

  udzielone pożyczki – 211.200,00 zł 

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2020 r. w kwocie 3.246.743,66 zł, znalazł pokrycie                         

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

w wysokości 2.160.543,66 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 1.086.200,00 zł. 

Wydatki 

Wydatki  z  zakresu zadań zleconych zaplanowano na  31.12.2020r.                                            

w wysokości 11.116.792,30 zł na  podstawie decyzji  z  Dolnośląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego. Wykonanie w wysokości 10.939.884,70 zł. 

Gmina  Głogów w  2020 rok nie wyodrębniła  Funduszu Sołeckiego na  podstawie                                      

Uchwały Nr VIII/41/2019  Rady  Gminy Głogów  z  dnia 28 marca 2019 roku  w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. 

 

Na promocję Gminy w 2020 r. zaplanowano 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 72,29 % 

tj. 10.844,79 zł, w tym na: 

 zawieszki odblaskowe          1.107,00 zł 

 foldery             3.075,00 zł 

 torby papierowe, gadżety z nadrukiem logo gminy, 

przypinki z herbem gminy                     3.665,59 zł 

 życzenia świąteczne                         369,00 zł 

 filiżanki z nadrukiem           2.628,20 zł 
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 W 2020 r. zrealizowano następujące wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem 

środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej: 

W ramach wydatków bieżących: 

 przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy 

Głogów w aglomeracji Głogów” – program realizowany w latach 2017-2022. Łączna 

wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. Wartość 

realizacji projektu w 2020r. to 123.064,00 zł. Wydatki zaplanowano i realizowano  

na wynagrodzenia dla Jednostki Realizującej Projekt. Na lata 2021 – 2022 planuje  

się środki w wysokości 164.126,00 zł. Nakłady poniesione do roku 2020 wyniosły 

20.500,00 zł; 

 przedsięwzięcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w  budynkach 

mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego  Obszaru 

Interwencji” – program realizowany w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu 

60.325,49 zł. Wartość realizacji programu w 2020 roku to 17.991,26 zł,                                            

z przeznaczeniem na wynagrodzenia  oraz  delegacje zespołu realizującego projekt. 

Na rok 2021 planuje się wydatki w wysokości 42.334,23 zł. 

Realizacja 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 2020r. na plan 46.555,00 zł, zrealizowano wydatki                  

w wysokości 1.685,10 zł (wkład własny Gminy). Wykonanie wydatków omówione 

zostało szczegółowo w części opisowej z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2020 

rok dotyczącej wydatków majątkowych (str. 45). Na lata 2021 – 2022 prognozuje  

się wydatki w kwocie 16.466.159,00 zł; 
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2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY: 

W Gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach; 

2. Szkoła Podstawowa w Wilkowie; 

3. Szkoła Podstawowa w Przedmościu; 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu; 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu; 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie; 

7. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie; 

8. Urząd Gminy Głogów; 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach. 

 

Nazwa jednostki Liczba zatrudnionych 
pracowników- etaty 

Koszty 
funkcjonowania 
w 2020 roku bez 
inwestycji w zł. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Serbach 

52,27 4.153.992,48 

Szkoła Podstawowa  w Wilkowie 27,73 2.142.607,54 

Szkoła Podstawowa w Przedmościu 36,98 3.265.544,00 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Przedmościu 

5,50 816.421,54 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Przedmościu 

2,2 189.712,50 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Głogowie 

8 1.194.132,20 

Urząd Gminy Głogów 41 12.848.795,51 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Serbach 

11,5 1.826.676,55 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie 5,25 728.077,36 

Tabela: Analiza zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania w 2020 roku 
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3. MIESZKAŃCY GMINY: 

W  okresie od początku do  końca  2020 r. liczba  mieszkanek i mieszkańców  Gminy 
zwiększyła się o 12 osób, i tak na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6.723 osób, w tym 3.390  
kobiet i 3.333 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba  mieszkanek w wieku (14 lat i mniej) wynosiła  569 osób,  
a  liczba  mieszkańców – 631; 

 liczba  mieszkanek w wieku (15-59 lat) wynosiła 2.311 osób, a liczba mieszkańców     
w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2.318; 

 liczba  mieszkanek  w wieku powyżej 64 lat wynosiła 510, a liczba mieszkańców 384. 

 

Migracje  przebiegały  w  kierunku   ościennych  wiosek  oraz  dużych  miast i związane były 
z  pracą oraz  zakupem  działek  budowlanych  w  celach  mieszkaniowych.  Na koniec  
2020 r. dane dot. urodzeń i zgonów przedstawiały się następująco: 

 w 2020 r. narodziło się w Gminie 55 osób, w tym 28 dziewczynek i 27 chłopców, 
a zmarło 71 osób, w tym 37  kobiety i 34 mężczyzn.  

W  2020 roku wydano 9 decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania z pobytu 
stałego, natomiast 7 decyzji zostało wydanych w sprawie świadczenie rekompensującego 
utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 
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4. OCHRONA ZDROWIA: 

Na terenie Gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy, zarządzany przez Gminę – 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie. 
Z uwagi na  pandemię koronawirusa  pacjenci w 2020 roku byli w dużej mierze przyjmowani 
poprzez  teleporady. 

W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie 01.01.2020 r. – 
31.12.2020 r. z Dolnośląskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we 
Wrocławiu, gwarantowane świadczenia zdrowotne dotyczą następujących świadczeń: 

1. porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych i zdalnych; 

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 zapewniał 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 pochodziły z NFZ. 
W 2020 roku Gmina przekazała Ośrodkowi dotację w wysokości 3.000,00 zł. na realizację 
programów  zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia i  układu 
oddechowego. 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 – w galeriach handlowych. 

W  2020 roku Kierownik Ośrodka  złożyła wniosek o przekształcenie  Ośrodka w celu 
świadczenia  usług zdrowotnych przez  placówkę niepubliczną. Jednocześnie zaznaczyła, 
że niepodjęcie tej procedury będzie skutkowało jej rezygnacją. 
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W  konsekwencji  w dniu  14 maja 2020 r.  Rada  Gminy  Głogów  podjęła  uchwałę 
w sprawie likwidacji  Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie 
– Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia w Krzepowie.  

Na 2021 rok zaplanowano  ogłoszenie  przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczeń 
ośrodka  w  celu  dalszego  prowadzenia  usług zdrowotnych, już przez podmiot niepubliczny.  

Ośrodek jako jednostka publiczna zakończył działalność w dniu 31 marca 2021 r., a od 
4 maja 2021 r. rozpoczął się proces likwidacji. 

Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Gminy są nadal kontynuowane w dotychczasowych 
godzinach i formie. 

 

5. POMOC  SPOŁECZNA: 

Wykonanie budżetu za rok 2020 – 11 761 823,49 zł 

1. Zadania zlecone –10 529 701,29 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 – 1 232 122,20 zł, w tym środki własne UG – 951 524,03 zł. 
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3. 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 80 648,07 zł 

Składki zdrowotne 18 18 6 807,66 zł 

Zasiłki  okresowe 11 32 16 580,44 zł 

Zasiłki celowe 23 47 10 196,84 zł 

Specjalne zasiłki celowe 6 14 4 735,00 zł 

Sprawienie pogrzebu 1 1 2 976,00 zł 

Schronienie 1 1 5 837,00 zł 

Usługi opiekuńcze 3 5 7 328,10 zł 

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
dla osób 
z zaburzeniami psychicz
nymi 

1 2 3 726,00 zł 

Domy pomocy 
społecznej 

8 8 205 415,23 zł 

Wypłacanie 
wynagrodzenia za spraw
owanie opieki 

1 osoba 
 (bez wydania decyzji 
administracyjnej) 

1 2 400,00 zł 

 

W 2020 r. wydano łącznie 13 decyzji odmawiających przyznania pomocy, w tym: 7 z powodu 
przekroczenia kryterium dochodowego, 6 z powodu braku współpracy. 

Wydano 49 decyzji zmieniających, 17 decyzji uchylających oraz 4 decyzje wygaszające. 

W  roku sprawozdawczym w ramach zasiłków  celowych wydatkowano środki 
na  sprawienie  pogrzebu  dla 1 osoby na łączną  kwotę: 2976,00 zł oraz udzielono 
schronienia dla 1 osoby bezdomnej – wydatkowana kwota: 5 837,00 zł. 

Podział zadań  zrealizowanych z zakresu ustawy o pomocy społecznej jak w poniższej tabeli: 
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4. 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 ubezp
ieczenia zdrowotnego 

7 7 11 

 
W 2020 r. wydano 1 decyzję odmowną – ze względu na brak przesłanek – 
osoba posiadała prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. 
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5. 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 66 100 54 722,28 zł 

Świadczenie rzeczowe 
(paczki żywnościowe) 

34 99 19 632,72 zł 

Posiłki wydawane w szkole, 
placówkach 

34 74 8 045,00 zł 

 

W  2020 r. w ramach powyższego  zadnia wydano  2 decyzje odmowne 
na  świadczenie  rzeczowe (paczki żywnościowe) ze względu na przekroczenie kryterium 
dochodowego oraz 2 decyzje uchylające posiłek (ze względu na przekroczenie kryterium 
dochodowego).  

Finansowanie  programu: środki z budżetu Gminy: 32 000,00 zł – tj. 38,83%,  
dotacja 50 400,00 zł – tj. 61,17 %. 
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6. Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. 

 

Liczb osób, 
którym decyzją 
przyznano świad
czenie 

Liczba rodziny 
korzystających 
z funduszu 

Kwota 
wypłaconych 
świadczeń 

Kwoty zwrócone 
przez dłużników z tyt. 
funduszu  
alimentacyjnego 

Kwoty zwrócone 
przez dłużników 
alimentacyjnych 
z tytułu zaliczki 
alimentacyjnej 

49 39 210 560,00 zł Ogółem: 105 884,91 zł,  
odsetki: 54 007,11 zł, 
należność główna: 
51 877,80 zł 

Ogółem: 4 100,46 zł, 
należność Budżetu 
Państwa: 2 050,24 zł, 
należność Gminy: 
2 050,22 zł 

 
 

 
 
  

 -

 10 000,00

 20 000,00

 30 000,00

 40 000,00

 50 000,00

 60 000,00

F.A. 60% -
Budżet

Państwa

F.A. 40% -
Gmina

wierzyciela

F.A. odsetki Z.A. 50% -
Budżet

Państwa

Z.A. 50% -
Gmina

wierzyciela

31 126,69 

20 751,11 

54 007,11 

2 050,24 2 020,22 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2020 r.



16 
 

7. Zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

 

Rodzaj zasiłku Liczba osób którym 
przyznano świadczenie 

Kwota świadczeń 

Świadczenie pielęgnacyjne 11 547 535,50 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny 66 391 058 36 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 4 19 220,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie 26 191 986,78 zł 

Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka 

38 28 000,00 zł 

Zasiłki rodzinne 130 289 839,81 zł 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:  

- z tyt. urodzenia dziecka 10 8 347,83 zł 

- z tyt. urlopu wychowawczego 1 2 165,25 zł 

- z tyt. samotnego wychowywania dziecka 23 45 299,42 zł 

- z tyt. kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

20 20 501,84 zł 

- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 94 13 515,97 zł 

- z tyt. pobytu w internacie 2 1 585 44 zł 

-z tyt. dojazdu 
z miejsca zamieszkania do szkoły 

83 29 053,81 zł 

- z tyt. rodziny wielodzietnej 31 34 088,10 zł 

Składki na  ubezpieczenie  zdrowotne  
od świadczeń pielęgnacyjnych 

4 7 430,40 zł 

Opłacanie składek 
ubezpieczenia społecznego  
dla podopiecznych 

21 109 522,65  zł 

Jednorazowe świadczenia na podstawie 
ustawy ,,Za życiem” 

0 0 
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Liczba decyzji odmownych w 2020 r. łącznie tj. 28, w tym 20 z powodu 
przekroczenia kryterium dochodowego oraz 8 z powodu braku przesłanek. 

 

 
 

8. Zadania realizowane w ramach ustawy Pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci tzw.,,500+”. 

Rodzaj zasiłku Liczba świadczeń Łączna kwota świadczeń 

Liczba rodzin otrzymujących 
świadczenie z 1 dzieckiem 

105  
 
 

8 145 941,54 zł Liczba rodzin otrzymujących 
świadczenie z 2 i więcej dzieci 

1280 

W roku sprawozdawczym wydano 10 decyzji uchylających (ze względu na zmianę 
miejsca zamieszkania), 21 decyzji – inny powód – zaprzestanie sprawowania opieki. Ponadto 
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wpłynęło 20 wniosków mylnie skierowanych, które zostały przekazane do właściwych 
jednostek. 

9. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu ,,Dobry start” 

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

W 2020 r. wypłacono  łącznie: 972 świadczenia na kwotę: 291 450,00 zł. W  roku 
sprawozdawczym wpłynęło  łącznie  757 wniosków,  z  czego  467  złożonych w  formie 
elektronicznej i 177 wniosków w formie papierowej. 

10. 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 2020-2022 opracowany został i przyjęty 
do realizacji Uchwałą Nr XVIII/139/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin z Gminy Głogów w wypełnianiu  
ich funkcji  związanych z  opieką, wychowaniem i ochroną dzieci. W  Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w  Głogowie zadania  programu realizuje 4 pracowników  Ośrodka   
tj.: 3  pracowników socjalnych oraz 1 asystent rodziny zatrudniony w ramach umowy 
zlecenia oraz kierownik. W 2020 r. objętych wsparciem asystenta było ogółem: 7 rodzin, 
w których wychowywało się 11 dzieci.  

W pieczy zastępczej przebywało łącznie: 29 dzieci, w tym umieszczonych wyłącznie 
w 2020r. – 5 dzieci z 3 rodzin.  

W roku sprawozdawczym 2 dzieci opuściło piecze zastępczą – 1 dziecko zostało adoptowane 
i 1 usamodzielniło się. 

Procentowa odpłatność za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2020 r. kształtowała się 
następująco: 

1. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – łącznie 7, (3 dzieci z odpłatnością 

30% i 4 dzieci z 50% odpłatnością), 

2. rodzinnej pieczy zastępczej łącznie 19 tj.  

3. rodzinach niezawodowych – 3 dzieci z odpłatnością 50%, 

4. w rodzinach spokrewnionych - 8 dzieci, w tym 4 dzieci z odpłatnością 50%, 

5. 1 dziecko z odpłatnością 30% i 3 dzieci z odpłatnością 10%, 

6. zawodowa – 4 dzieci w tym 2 dzieci z odpłatnością 50%, 1 dziecko z odpłatnością 

30% i 1 dziecko z odpłatnością 10%, 

7. w pogotowiu opiekuńczym - 4 dzieci z odpłatnością 10%. 
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Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w 2020 r.: 

 w rodzinach zastępczych – 82 772,66 zł 

 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 126 765,57 zł. 

 
 

11. Zadania realizowane w oparciu o Kartę Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek rodziny wielodzietnej, zdefiniowanej 
jako  rodzina  z  co najmniej trojgiem 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) ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci bez względu na ich wiek. 

W roku 2020 wpłynęło łącznie 28 wniosków o przyznanie KDR, wydanych zostało 82 kart 
w formie tradycyjnej oraz 59 w formie elektronicznej. 

12. 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; 
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 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 
na  lata 2021- 2025. 

Ośrodek w 2020 r. świadczył poradnictwo, w szczególności: 

 socjalne łącznie - 32 

 psychologiczne - 12 

W  ramach Ośrodka  funkcjonował Zespól Interdyscyplinarny, w  którego  skład 
wchodzi  12 osób,  przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji - Głogów, Sądu 
Rejonowego w  Głogowie, Szkoły Podstawowej w  Przedmościu, Szkoły Podstawowej  
w Wilkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Serbach, Stowarzyszenia dla Dzieci 
i  Młodzieży SZANSA –Głogów, Ośrodka  Zdrowia  Krzepów  oraz  Gminnego  Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Głogowie. 

Zespół Interdyscyplinarny odbył łącznie 4 posiedzenia oraz  odbyło  się 120  posiedzeń grup 
roboczych. 

W 2020 r. łącznie prowadzono 43 procedury ,,Niebieska Karta”  w  36 rodzinach. 

13. Zadania realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty. 

W ramach powyższej ustawy przyznawana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym 
w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba złożonych 
wniosków na rok 
szkolny 2019/2020 

Liczba wypłaconych 
stypendiów w 2020 r. 

Kwota świadczeń 

Stypendium szkolne 58 43 15 841,75 zł 

Zasiłek szkolny 2 (1 rodzina) 2 (1 rodzina) 1 240,00 zł 

 

Łączny koszt realizacji zadania: 17 081,75 zł., w tym ze środków własnych  Gminy 
3 416,75 zł, dotacja 13 665,00 zł. 
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W 2020 r. wydano 2 decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, 
9  decyzji  uchylających w tym 7 z  powodu  przekroczenia  kryterium  dochodowego oraz  
2 na wniosek strony. 

 

14. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych i prawo energetyczne. 

Na  terenie  Gminy Głogów w 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało  łącznie  
12  gospodarstw domowych tj.: 

 dodatek mieszkaniowy otrzymało - 12 gospodarstw na łączną kwotę: 17 259,16 zł, 

 dodatek energetyczny otrzymało - 11 gospodarstw na łączną kwotę: 1 390,74 zł. 

 

15. 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 2020, przyjęty Uchwałą 
Nr XVIII/136/2019  Rady  Gminy  Głogów  z  dnia 30 grudnia 2019 r. 

 W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w  2020r. 
wchodziło 5 osób, powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Głogów. 

Realizując zapisy cytowanej ustawy oraz programu, komisja w 2020r. odbyła łącznie 
20 posiedzeń, na których: 

 rozpatrywała wnioski rodzin, Zespołu Interdyscyplinarnego, GOPS - Głogów, Policji, 

które wpłynęły ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą przemoc 

w rodzinie – łącznie 29 wniosków, 

 objęła wsparciem 20 rodzin, Komisja sporządziła łącznie: 42 wezwania 

na posiedzenie komisji, 

 prowadziła rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 20 osobami, 

które pozostają w monitoringu, w przypadku 5 osób – brak możliwości współpracy 

z uwagi za pobyt w Zakładzie Karnym, 1 osoba została umieszczona w szpitalu 

dla osób psychicznie chorych, 1 osoba wyprowadziła się do Głogowa, 2 osoby 

przebywają za granicą.  

W roku sprawozdawczym nie kierowano na badania przez biegłego w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, ponieważ 
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nie wystąpiły przesłanki  tzn. osoby podejmowały leczenie niestacjonarne w  Głogowie 
dokumentując to stosownym zaświadczeniem do czego zostały zobligowane przez Komisję. 
Natomiast w przypadku 2 osób, sprawę nadużywania alkoholu rozpatrywał Sąd Rejonowy 
w Głogowie, równorzędnie ze sprawą o stosowanie przemocy w rodzinie, 

 prowadziła  rozmowy  wspierająco - informujące z członkami rodzin.  

 udzielała informacji  o  ośrodkach leczenia  uzależnień, osobom przybyłym 

na  posiedzenie  komisji, 

 opiniowała wnioski  o  udzielenie  pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 

łącznie  8  wniosków, 

 korespondowała w zakresie udzielania informacji z Sądem Rejonowym 

oraz  Prokuraturą  Rejonową,  łącznie  6  informacji. 

 zapewniła poradnictwo i wsparcie psychologiczne – łącznie udzielono - 105 porad 

dla 38 osób 

 sporządziła 3 sprawozdania tj.: 

 z zakresu realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie na potrzeby 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, 

 z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych dla Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych G-1, 

 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Departamentu Zdrowia 

i Promocji województwa, 

 przeprowadziła  45 dyżurów, 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, rodzice  oraz  pedagodzy.  

W 2020 r. w szkołach prowadzone były następujące 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, 
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Wspierano programy profilaktyczno – rekreacyjne, realizowane w 7 punktach - świetlicowych 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu, w których uczestniczyło łącznie - 60 dzieci. 

 Komisja wspierała także profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez organizację kolonii 
z programem zajęć profilaktycznych nad morzem w  miejscowości  Łeba w  okresie 
wakacyjnym tj. w lipcu 2020 r., w  której uczestniczyło łącznie 76 dzieci z terenu Gminy 
Głogów. 

 W  2020 r. członkowie komisji  odbyli  1 szkolenie  (online w  związku 
z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19), dotyczące sposobu podejmowania 
działań  w  pandemii. 

W roku sprawozdawczym w miesiącu sierpniu zostało przeprowadzone ,,Szkolenie terenowe 
sprzedawców napojów alkoholowych ,,Odpowiedzialny sprzedawca” w  23 punktach 
na terenie Gminy Głogów. 

Zostało przeprowadzone badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób w wyglądzie 
budzącym wątpliwości co do pełnoletności w 23 punktach sprzedaży napojów alkoholowych 
,,Tajemniczy klient”. Badanie  jest techniką obserwacji niejawnej, w trakcie której 
wykonawca wciela się w rolę potencjalnego klienta. Sposób ten pozwala na ocenę 
punktów sprzedażowych pod kątem dostępności alkoholu dla osób, których wygląd budzi 
wątpliwości co do pełnoletności. 

 Przeprowadzono również audyt punktów  sprzedaży pod kątem zasad 
przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu przez sprzedawców - warunków  określonych 
przepisami  prawa  zgodnie  z  ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Ocenie podlegały 
następujące obszary: 

 informacja o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscach sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, 

 informacja dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

 spożycia alkoholu w pobliżu sklepu, 

 przygotowane miejsca do spożycia alkoholu, 

 zatrudnianie osób niepełnoletnich do podawania i sprzedaży napojów alkoholowych. 

Z każdego badania zostało sporządzone sprawozdanie merytoryczne. 

W roku sprawozdawczym sfinansowano opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w  Gminie Głogów na  lata  2021-2024, do której opracowania 
gmina jest zobligowana  art. 17 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż do  
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja  
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych           
i innych. Konieczność opracowania powyższego dokumentu wynikała z faktu iż w 2020 r. 
skończyła  się Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych dla  Gminy Głogów 
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na  Lata 2011-2020, przyjęta  uchwałą Nr V/31/2011 Rady Gminy Głogów 
z  dnia  30  marca  2011 r.  

Sfinansowanie  opracowania  strategii  pokrywa  się w kosztach z nakładami finansowymi 
przeznaczonymi w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, które także zostało wykazane w sprawozdaniu PARPA - G1 – Sprawozdanie 
z działalności samorządów gminnych w zakresie problemów alkoholowych. 

 
16. Na mocy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 

z dniem 1 października 2020 r.  

Ww. ustawa wprowadziła w  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, 
prezydentów  miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać 
wnioski o  przyznanie  dofinansowania  z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w  tym w ramach Część 2 Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. 
Zaświadczenia wydawane są w celu  potwierdzenia  przeciętnego  miesięcznego  dochodu 
na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. 
Procedurę wydawania zaświadczenia  regulują znowelizowane przepisy Prawo  ochrony 
środowiska, a  także  poprzez  odesłanie  przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych.  

W 2020 r. do Ośrodka wpłynął 1 wniosek i zostało wydane 1 zaświadczenie. 

17. Realizacja programu ,,Wspieraj Seniora”. 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
od 20 października 2020 r. został wdrożony Program ,,Wspieraj Seniora”. Celem programu 
jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym 
stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie 
rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa polega 
w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących  artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach programu w 2020 r. Ośrodek 
realizował usługę dostarczając 2 krotnie zakupy dla 1 osoby.  

Ponadto w 2020 r. z uwagi na stan epidemii – rozprzestrzenianie się koronawirusa, 
pracownicy socjalni zakupili i dostarczyli artykuły żywnościowe dla 4 rodzin objętych 
kwarantanną domową. 

 

18. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

W ramach powyższego programu w 2020 r. podpisano porozumienie o współpracy 
partnerskiej z  Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii p.w. Św. Apostołów Szymona 
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i Judy Tadeusza w Jaczewie. W roku sprawozdawczym z pomocy w formie paczek 
żywnościowych – 4 krotnie wydawanych, skorzystało 192 osób. W związku ze stanem 
pandemii 2 krotnie paczki były dostarczane do rodzin przez Ochotniczą Straż Pożarną. 

6. DZIALALNOŚĆ INWESTYCYJNA: 

Wszelkie działania samorządu są ukierunkowane  na poprawę jakości życia mieszkańców 

oraz warunków rozwoju gminy. Władze samorządowe Gminy Głogów w  2020 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.  

W omawianym okresie zrealizowano liczne inwestycje. Gmina została wyposażona w sieć 

wodociągową łączącej Serby – Stare Serby oraz  nowe ujęcie wody w Borku, 

co  stanowi  duże  udogodnienie  dla  mieszkańców  gminy. Przebudowano drogi gminne, 

poprawiając bezpieczeństwo  i  komfort użytkowników. Modernizacja budynków 

Gminnego  Ośrodka  Kultury w Przedmościu, świetlicy wiejskiej w  Krzekotowie  

oraz w  Ruszowicach umożliwi  rozwój działalności  kulturalnej w gminie oraz zachęci 

społeczność lokalną do spędzania wspólnie czasu. 
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Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Głogów w 2020r. 

Budowa sieci wodociągowej łączącej Serby i Stare Serby - wartość zadania -207 861,50 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 ø160, ø110, ø90 o łącznej 
długości 1,5km, 

 zamontowano hydranty przeciwpożarowe -9 szt, 

 umożliwiono  przyłączenie  się  budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych 
pod zabudowę zlokalizowanych wzdłuż drogi  łączącej miejscowości Serby i Stare 
Serby. 
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Modernizacja wraz z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę z ujęcia w obrębie Borek -
Zabornia- wartość zadania -194 868,90 zł: 

 z uwagi na awarię ujęcia wody w Borku konieczne było wykonanie zastępczego otworu 
studziennego, 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wykonano otwór zastępczy nr 3 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych,  

 wykonano  montaż naziemnej termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej 
w  wersji  kompletnej  z podstawą  i  pokrywą  oraz  armaturą  i  wyposażeniem, 

 dostarczono wodę do mieszkańców miejscowości Borek, Zabornia, Bytnik, Przedmoście. 
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Przebudowa drogi powiatowej 1128 D w m. Turów- wartość przekazanej dotacji -
98 000,00 zł: 

 W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1128 D 

w m. Turów, Powiat Głogowski opracował dokumentację projektową niezbędną 

do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1128D w  m. Turów 

w zakresie budowy chodnika”. Gmina Głogów i Powiat podpisali  POROZUMIENE, 

w  którym zadeklarowali  chęć współpracy w  sprawie wspólnej 

realizacji  przedmiotowej inwestycji, a następnie  zawarli UMOWĘ w zakresie 

udzielania  Powiatowi  Głogowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

w  wysokości 98 000,00 zł. Przekazana  dotacja  stanowiła 50% kosztów zadania 

inwestycyjnego.  
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Budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z kanalizacją deszczową w zakresie 
odcinków              J, K, H, F   w Ruszowicach - wartość zadania -403 847,57 zł: 

 zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało  na  podstawie decyzji  o  pozwoleniu 
na  budowę nr 378.2015 z dnia  03.07.2015r. wydanej przez  Starostę Głogowskiego. 
Decyzja  obejmuje: „budowę drogi -ul. Brzoskwiniowej, ciągów pieszo – jezdnych, 
zjazdów indywidulanych, chodników, skrzyżowań i  sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z zbiornikami retencyjno – rozsączającymi,  na  działkach   nr ewid. 882, obręb 6 
„Hutnik”, jedn. ewid. miasto Głogów,   nr ewid. 380/5, 379/1, 381/3, 382/28, 370/11, 
655/2, 405/1, 365/2, 366/2, 368/5, 369/10, 371/10, 372/5, 375/6, 377/3, obręb 11 
„Ruszowice”, 

 inwestycja stanowiła kontynuację budowy ulicy Brzoskwiniowej w Ruszowicach,  

 wybudowano ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej (KR2)  o szer. 5m wraz 
z zatokami 13m,  o  dł. J=80m; dł. K=60m; dł. H=70m; dł. F=59m, wraz ze zjazdami 
na posesję i kanalizacją deszczową o łącznej długości 190m, 

 

     

  



30 
 

Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego do ul. Kościelnej w Serbach - wartość zadania -
40 221,00 zł: 

 w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o długość 76m, 
szerokość 3,0m, 

 zapewniono  bezpieczne połączenie  z  ul. Kościelną i  dojazd do budynków 
mieszkalnych. 
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Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego do ul. Tęczowej w Ruszowicach - wartość zadania -
17 757,50zł: 

 w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o długość 23m, 
szerokość 3,5m. 

 zapewniono  bezpieczne dojście i  dojazd do wielorodzinnego  budynku 
mieszkalnego  oraz  kaplicy. 
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Przebudowa drogi w Krzekotowie - wartość zadania -368 812,79 zł: 

 inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w 2019 roku 
dokumentacji projektowej, 

 droga  została wykonana  z  kostki brukowej o szerokości  o szerokości 4,5m 
i  długości  330m wraz  ze zjazdami  do  każdej posesji  zlokalizowanej wzdłuż 
przedmiotowej drogi.  
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Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach - wartość zadania -44 981,99 zł: 

 inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w  2019 roku 
dokumentacji  projektowej, 

 droga  została wykonana  z  kostki  brukowej o szerokości  o szerokości 3,5m 
i  długości  34m wraz  ze wraz ze zjazdami do każdej posesji zlokalizowanej wzdłuż 
przedmiotowej drogi.  
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Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach - wartość zadania -231 221,49 zł: 

 inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w  2019 roku 
dokumentacji projektowej, 

 droga została wykonana z kostki brukowej o szerokości 5 m i długości 150 m wraz  
ze  zjazdami do  każdej  posesji  zlokalizowanej  wzdłuż  przedmiotowej drogi.  
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Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach - wartość zadania -761 863,24 zł: 

 na podstawie opracowanej w ubiegłych latach dokumentacji projektowej, 

 349 259,00 zł przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek 
samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

 w  ramach zadania wykonano jezdnię z kotki brukowej betonowej o szerokości 4,5-
5,5m i długości 850m wraz ze zjazdami i dojściami do budynków mieszkalnych.   

 umocniono  pobocza  kruszywem łamanym umożliwiającym odprowadzenie wody 
deszczowej, a tereny zielone obsiano trawą. 

 nastąpiła poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców,   

 poprawiło  się  bezpieczeństwo w ruchu drogowym -powstały dwa progi zwalniające, 

 obniżono  negatywne oddziaływanie  transportu samochodowego na otaczające 
środowisko.  
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Przebudowa ul. Żytniej w Serbach - wartość zadania -333 794,55 zł: 

 inwestycję zrealizowano na  podstawie opracowanej w  2019 roku 
dokumentacji projektowej, 

 droga została wykonana z kostki brukowej o szerokości 4,5 m i  długości 287 m  
wraz ze zjazdami do każdej posesji zlokalizowanej wzdłuż przedmiotowej drogi.  
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Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach - wartość zadania -551 117,47 zł: 

 inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji 
projektowej, 

 droga została wykonana z kostki brukowej o szerokości 5,5 m i długości 406m.  

 obramowanie  nowej nawierzchni  jezdni  drogi  gminnej wykonano z betonowego 
krawężnika  drogowego  wtopionego, 

 zaprojektowano  drogę  dla  kategorii  ruchu: KR3-KR4, 
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Przebudowa zjazdu na ul. Tęczową w Ruszowicach - wartość zadania 119 682,67 zł: 

 inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w  2019 roku 
dokumentacji projektowej, 

 droga  została wykonana  z  kostki  brukowej szarej oraz  eko-kwadrat o szerokości  
4-6,5m i  długości  62,6m  w  granicach  pasa  drogowego,  
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Serby -droga dojazdowa do gruntów rolnych - wartość zadania -344 999,48 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostko samorządu 
terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych, 

 otrzymano  pomoc finansową w  formie dotacji  celowej z budżetu 
Województwa  Dolnośląskiego  w  kwocie  105 000 zł. 

 w ramach zadania wykonano drogę z  kostki brukowej koloru szarego - odcinek          
ul. Wałowej  i  ul. Kolejowej w  Serbach   o  szerokości 3,5-4,5m i łącznej  
długości 500 m. 

 droga  stanowi  bezpieczny dojazd do  pól, wałów  przeciwpowodziowych 
oraz  budynków  mieszkalnych.  

 
 

 

  



40 
 

Adaptacja pomieszczeń wraz z infrastrukturą teletechniczną w budynku bazy 
magazynowo -składowej z częścią biurową w m. Serby: 

 wykonano roboty remontowo – budowlano – instalacyjne: ścianki działowe, 4 szt. 
drzwi w części biurowej, instalację elektryczną, oświetleniową, sieć komputerową 
wraz z instalacją teleinformatyczną (szafa z wyposażeniem i serwer), system 
monitoringu, system alarmowy, ścianki działowe w pomieszczeniu magazynowym 
oraz socjalnym wraz z instalacją elektryczną, sufit podwieszany z płyt regipsowych, 
docieplenie sufitu, posadzkę – wartość zadania- 109 593,00 zł.      

 zakupiono i zainstalowano: zestaw inkasent DS5+BIXOLON+ torba 
inkasencka +pokrowiec +wyposażenie eksploatacyjne, TYTAN SQL: moduł woda+ 
moduł e-bank+ moduł zdalne odczyty+, moduł e-archiwum + program inkasent, moduł 
taryfy, moduł FK.RV, moduł PŁACE/KADRY, moduł GOSMAT, moduł tytan ST  - 
wartość zadania - 59 994,48 zł 
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Przebudowa zjazdu na drogę gminną w Kluczach : 

 w ramach zadania wykonano zjazd o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m i długości 
75m, zapewniający bezpieczne połączenie dwóch dróg gminnych.   
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Modernizacja pionów kanalizacji sanitarnej w  budynku Urzędu Gminy (piwnica)- 
wartość zadania 39 880,15 zł 

Wykonano modernizację pionów kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku Urzędu Gminy 
Głogów poprzez prawidłowe połączenie rur kanalizacyjnych w pionach na poziomie piwnicy, 
w celu usunięcia nieszczelności i pozbycia się szkodliwego i uciążliwego zapachu. 

 

Utwardzenie  powierzchni  terenu wraz  z  przebudową przyłącza napowietrznego nn 
0,4kV -usuniecie kolizji na terenie OSP Wilków - wartość zadania -59 864,97 zł: 

 opracowano dokumentację techniczną, 
 

 wykonano roboty budowalne w zakresie przebudowy przyłącza napowietrzno-
kablowego  nn 0,4kV polegające na zmianie lokalizacji słupa energetycznego 
wraz z likwidacją odcinka napowietrznego i budową odcinka kablowego w celu 
usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej z planowanym dojazdem 
do remizy OSP, 

 

 na przestawionym słupie zamontowano oświetlenie LED, 
 

 wykonano  utwardzenia  powierzchni  terenu z kostki brukowej jako dojazd i dojście 
do budynku OSP, 
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Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Serbach - wartość 
zadania    -    171 136,78 zł: 

 wykonano modernizację  nawierzchni o łącznej powierzchni 930 m2 w tym: 

 ok.270 m2 z zastosowaniem siatki drogowo -chodnikowej,  
 ok. 300 m2 z zastosowaniem kostki kamiennej nieregularnej, 
 ok. 150 m2 z zastosowaniem kostki brukowej typu eko-kwadrat, 
 ok. 210 m2 z zastosowaniem kostki brukowej  

 powstało 18 dodatkowym miejsc postojowym na terenie szkoły, 

 poprawiono komfort oraz bezpieczeństwo dojazdu oraz dojścia do budynku szkoły, 

 zagospodarowano wody deszczowe poprzez rozsączanie i retencjonowanie na teren 
zielony, 

 uporządkowano teren zielony wokół szkoły.  
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Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wilkowie – 

wartość zadania -235 543,03 zł: 

 wykonanie  nowej nawierzchni z kostki brukowej - 1053,81 m2 

 nawierzchni z kruszywa – 200,00 m2 

 wykonano modernizację  dojazdu, ciągów pieszych do szkoły, 

 zapewniono dodatkowe miejsca postojowe na terenie szkoły,  

 zapewniono komfort oraz bezpieczeństwo dojazdu oraz dojścia do szkoły.  
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Aktywizacja osób starszych – utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Ruszowice - 
wartość zadania - 155 160,01 zł: 

 dotacja ok. 137 000,00 zł na utworzenie klubu dla seniorów przyznana z programu 
„Senior +”, celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym osób starszych,  

 wykonano wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz oświetleniem 
w kuchni, łazience oraz Sali seniorów, 

 wykonano kompleksowy remont 
łazienki wraz z wyodrębnieniem 
toalet: dla kobiet, mężczyzn   i osób  
z niepełnosprawnością 
(położono nową glazurę na ścianach 
i podłodze, zamontowano  nowe 
toalety, umywalki, drzwi), 

 wykonano  kompleksowy remont 
kuchni, 

 wykonano  kompleksowy remont 
Sali  seniorów w  zakresie podłogi, 
ścian, sufitu, 

 wydzielono szatnię, 

 dostarczono wyposażenie (sofy, stoliki, półki, lampy, telewizor, laptopy, gry, 
książki oraz sprzęt sportowy do prowadzenia  zajęć z seniorami). 
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Modernizacja budynku GOK w Przedmościu - wartość zadania - 498 595,85 zł : 

 250 000,00 zł - darowizna na podstawie UMOWY nr KGHM-BZ-U-0482-2020 
z KGHM Polska Miedź SA, 

 232 960,00zł - przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek 
samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

 wykonano roboty budowlano - remontowe w następującym zakresie: 

 wymiany pokrycia  dachu z  papy na  blachę wraz  ze wzmocnieniem 
konstrukcji  dachu, zamontowaniem  nowych  rynien  i  instalacji  odgromowej,  

 wykonania  docieplenia  stropu wraz  z  podwieszeniem sufitu, szpachlowania 
i malowania Sali głównej, 

 wykonania nowej sceny z desek, wejść i pomieszczeń zaplecza sceny, 

 wykonania  całkowitego  remontu kuchni  oraz pomieszczenia gospodarczego- 
wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej, położenia  glazury na ścianach 
i  podłodze,  pomalowaniu  pozostałych  powierzchni, 

 wydzielenia  pomieszczenia  szatni wraz  z  wykonaniem szpachlowania 
i malowania, 

 wykonania remontu korytarza, przejścia na salę oraz wejścia na piętro budynku 
poprzez położenie glazury na podłodze, szpachlowanie i malowanie  ścian, 

 wykonania pomieszczenia GOK, w którym będą systematycznie organizowane                         
i  realizowane spotkania  oraz  zadania  z  zakresu profilaktyki  społecznej 
młodzieży, rozmowy z osobami starszymi w celu przekazywania wiedzy, wartości 
i tradycji.  

 stworzono godne warunki oraz miejsce do bezpiecznej integracji mieszkańców. 
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Modernizacja budynku świetlicy w Krzekotowie - wartość zadania -72 391,65 zł: 

 wykonano roboty budowlane obejmujące : 

 wymianę  pokrycia dachu wraz z dociepleniem 

 obróbkę kominów, 

 rynny 

 instalacje odgromową 

 uzupełniono pęknięcia elewacji i pomalowano elewację farbą silikonową w dwóch 
kolorach 
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Modernizacja sali głównej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku świetlicy 
wiejskiej w Ruszowicach - wartość zadania -211 094,55 zł: 

 wykonano roboty remontowe  w zakresie wymiany instalacji elektrycznej 
na sali głównej, 

 wykonano roboty budowalne w zakresie wylania posadzki, położenia podłogi, 
szpachlowania i malowania ścian, wykonania sufitu z płyt gipsowych p.poż, 
kompleksowego remonty sceny wraz z wymianą drzwi. 
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Realizacja  Projektu pn. „Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej 
na  terenie  Gminy Głogów w aglomeracji  Głogów” w ramach działania 2.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach” oś priorytetowa 
iI  „Ochrona  środowiska, w  tym  adaptacja  do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 
 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z dnia 15.06.2018 r., ze zm.: 

 wartość projektu: 16.820.403,71 zł 

 wydatki kwalifikowalne: 10.256.343,75 zł 

 dofinansowanie: 8.717.892,18 zł 

 
Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. w ramach Projektu: 
Zadanie nr 1 – „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście                      
i m. Bytnik”. 
 
Celem przedsięwzięcia  jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego aglomeracji Głogów  
poprzez wybudowanie  zbiorczego  systemu kanalizacyjnego na obszarze m. Przedmoście  
i m. Bytnik wraz z  jego włączeniem do istniejącego  zbiorczego systemu kanalizacyjnego                   
w   ul. Osadników na os. Krzepów w Głogowie. Realizacja zadania przyczyni się do:   

  zwiększenia poziomu skanalizowania gminy Głogów, 
  poprawa komfortu życia mieszkańców m. Przedmoście i m. Bytnik, 
 zmniejszenia kosztów ochrony środowiska ponoszonych przez mieszkańców, 
 ograniczenia infiltracji ścieków do gruntu na obszarze aglomeracji Głogów, 
 poprawy jakości  środowiska  przyrodniczego  dzięki  uporządkowaniu gospodarki 

wodnościekowej, 
 wdrożenia prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego regionu, 
 realizacji  celów  strategicznych na  poziomie krajowym i regionalnym, 

które sprowadzają się do  zrównoważonego  rozwoju i  poprawy 
jakości życia mieszkańców, a co jest z tym bezpośrednio związane  do wzrostu 
konkurencyjności gospodarczej Gminy Głogów. 

 
Szacuje się, że w ramach realizacji zadania: 

 zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości około 10,45 km,  
 powstanie 5 nowych przepompowni ścieków, 
 do systemu kanalizacji sanitarnej zostanie włączonych 1050 mieszkańców. 

 
Realizacja zadania przedstawia się następująco: 

 postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zostało wszczęte w dniu   
14.02.2020 r., 

 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 31.03.2020 r. 
została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą – Ragen 
Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów, wynagrodzenie wykonawcy  
za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wynosi 12.380.000,00 zł brutto, 

 harmonogram realizacji inwestycji przedstawia się następująco: 
 rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – od dnia podpisania Umowy, 
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 zakończenie  prac projektowych, oraz  złożenie  dokumentacji w celu 
uzyskania  pozwolenia na budowę – do dnia 19.02.2021 r., 

 uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności – 
do  dnia     19.05.2021 r., 

 wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji – do dnia 31.10.2022 r., w tym: 
o - uzyskanie 25 % zaawansowania robót budowlanych – do dnia 30.09.2021 r., 
o - uzyskanie 50 % zaawansowania robót budowlanych – do dnia 15.01.2022 r.,  
o - uzyskanie 75 % zaawansowania robót budowlanych – do dnia 15.06.2022 r., 

 zakończenia realizacji przedmiotu umowy potwierdzone uzyskaniem przez 
wykonawcę decyzji  pozwolenia na  użytkowanie wraz  z  klauzulą 
ostateczności  do  dnia  30.11.2022 r. 

 
Zadanie nr 2 – „Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”. 
Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez  podniesienie  komfortu obsługi w  zakresie odprowadzenia  ścieków i eliminację 
uciążliwości wynikających z  bardzo złego stanu technicznego istniejących przepompowni 
ścieków powodujących: 

 występowanie częstych awarii, w czasie których ścieki są awaryjnie transportowane 
pojazdami asenizacyjnymi, 

 okresowe przeciążenia hydrauliczne wynikające ze zmniejszenia obliczeniowych 
wydajności przepompowni, 

 podtapianie w czasie awarii  oraz w  czasie maksymalnych 
przepływów  ścieków (przepływów maksymalnych godzinowych oraz w czasie 
występowania deszczy) położonych najbliżej przepompowni posesji 
(występowanie zjawiska „cofki” ścieków do kanału). 

 
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie też poprawa niezawodności pracy przepompowni 
poprzez zastosowanie: 

 nowoczesnych rozwiązań technologicznych przepompowni, 
 zdublowania pomp na poszczególnych pompowniach, 
 systemu monitoringu i sterowania, 
 zrównoważenie hydrauliczne układu tłoczenia. 

 
W ramach realizacji zadania zostanie wybudowane / przebudowane 10 pompowni ścieków 
oraz powstanie około 150 m rurociągu tłocznego. Lokalizacje przepompowni: 
– Serby, ul. Główna,  
– Serby, ul. Wiosenna, 
– Serby, ul. Żytnia, 
– Serby, ul. Kwiatowa, 
– Serby, ul. Wałowa, 
– Serby, ul. Brzozowa, 
– Serby, ul. Kościelna, 
– Serby, ul. Parkowa, 
– Serby, ul. Krótka, 
– Ruszowice, ul. Bursztynowa. 
 
Realizacja zadania przedstawia się następująco: 

 postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zostało wszczęte w dniu  
07.08.2020 r., 

 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.09.2020 r. 
została  zawarta  umowa na realizację przedmiotowego  zadania  z wykonawcą – 
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KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów wynagrodzenie wykonawcy 
za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wynosi 2.386.200,00 zł brutto 

 harmonogram realizacji inwestycji przedstawia się następująco: 
 rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – od dnia podpisania Umowy, 
 zakończenie  prac projektowych, oraz  złożenie  dokumentacji w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę – do dnia 30.06.2021 r. 
 uzyskanie  pozwolenia na  budowę wraz  z  klauzulą ostateczności – 

do dnia 30.09.2021r. 
 wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji – do dnia 31.07.2022 r., w tym: 

o - uzyskanie 25 % zaawansowania robót budowlanych – do dnia 15.12.2021 r., 
o - uzyskanie 50 % zaawansowania robót budowlanych – do dnia 28.02.2022 r., 
o - uzyskanie 75 % zaawansowania robót budowlanych – do dnia 15.05.2022 r., 

 zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone uzyskaniem przez 
wykonawcę decyzji  pozwolenia na użytkowanie wraz  z  klauzulą 
ostateczności  do  dnia 31.08.2022 r. 

 

Realizacja Projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych z  terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego  Obszaru 
Interwencji” nr RPDS.03.03.01-02-0031/19-00 z dnia 03.03.2020 r. w ramach 
Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” 
Poddziałanie nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Schemat nr 3.3 e 
„Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii  - projekty dotyczące 
zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 
Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0031/19-00 z dnia 03.03.2020 r. 
- dofinansowanie dla Gminy Głogów: 1.421.000,00 zł (maksymalne dofinansowane 
dla zmodernizowania jednego źródła ciepła do 35.000,00 zł). 
 
Celem przedmiotowego  projektu jest ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie 
wybranych gmin powiatu polkowickiego i  głogowskiego. Jest to projekt grantowy i polega 
na  udzielaniu przez  Grantodawcę grantów na  przedsięwzięcia realizowane w  budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na  podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje 
wykorzystujące odnawialne źródła  ciepła  oraz  kotły spalające biomasę lub 
ewentualnie paliwa gazowe. Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie następujących gmin 
Dolnego Śląska: Głogów (miejska), Głogów (wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Polkowice, 
Przemków, Radwanice i Żukowice. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie 
minimum 269 szt. źródeł ciepła (Gmina Głogów: 41 źródeł ciepła). 
 
Z uwagi na panującą od początku roku sytuacją epidemii koronawirusa COVID-19 wystąpiły 
ograniczone możliwości realizacji projektu co przyczyniło się znacznych opóźnień.  
 
Harmonogram realizacji projektu: 

 zawarcie przez Lidera (Gmina Polkowice) Umowy o dofinansowanie w dniu 
03.03.2020 r.  
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 utworzenie i  obsługa  punktu kontaktowego dla  mieszkańców, wsparcie 
dla Grantobiorców w zakresie przygotowania wniosków o udzielenie grantu, lipiec – 
październik 2020 r., 

 przyjmowanie i ocena wniosków o przyznanie grantów, listopad – luty 2021 r., 
 przygotowanie i podpisywanie umów o powierzenie grantu 

dla Grantobiorców z terenu Gminy Głogów, marzec – maj 2021 r. 
 
Na  terenie  Gminy Głogów  mieszkańcy (Grantobiorcy) złożyli  łącznie 46 wniosków, 
z czego Komisja Oceny Wniosków pozytywnie oceniła 39 wniosków. Łączna wartość 
przyznanych grantów wynosi - 839.927,00 zł.  
 
 

Inwestycje rozpoczęte w 2020r -projekty: 

 dokumentacja projektowa obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej Bytnik                  
ul. Urocza, 

 dokumentacja projektowa obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
Ruszowice ul. Kolorowa, 

 dokumentacja projektowa obejmująca budowę sieci kanalizacji tłocznej                  
ul. Rumiankowa w Serbach, 

 dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej Bytnik, 

 dokumentacja projektowa na przebudowę wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby 
kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Serbach,   

 dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej           
w Wilkowie, 

 dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego na ul. Parkowej 
w Serbach, 

 dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego w Turowie, 

 dokumentacja projektowa na budowę szatni sportowej na boisku w Borku, 

 dokumentacja projektowa na budowę szatni sportowej na boisku w Serbach, 

 zostało zawarte porozumienie przez 31 samorządów Legnicko Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji 
w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Legnicko -Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz 
instytucjonalizacji współdziałania  powiatów i gmin. Dokument ten niezbędny jest 
do pozyskania środków finansowych przeznaczonych na realizacji projektów 



53 
 

w ramach ZIT LGOF głównie w zakresie inwestycji liniowych (infrastruktura 
drogowa, sieci, komunikacja, czyste powietrze, edukacja). 

Istotne jest, aby dobrze zaplanować i przygotować inwestycję aby móc je  kolejnych latach 
zrealizować, stosownie do potrzeb mieszkańców oraz  możliwości budżetu gminy.  

 

7. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
i GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

Gospodarka nieruchomościami w roku 2020 

Stan zasobu nieruchomości Gminy Głogów na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się 
następująco: 

 

Borek - Zabornia 23,1069 

Grodziec Mały 23,2998 

Klucze 16,1161 

Krzekotów 13,0152 

Przedmoście 33,9241 

Ruszowice 25,9377 

Serby 31,7714 

Stare Serby 7,0641 

Szczyglice 7,6489 

Turów 13,2658 

Wilków 30,4035 

Krzepów 0,3644 

Ogółem 225,9179 

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości pozostających w zasobie Gminy 
Głogów z podziałem na obręby [w ha]  
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Wykres 1. Ogólna powierzchnia gruntów pozostających w zasobie Gminy Głogów z podziałem 
na poszczególne obręby [w ha] 

 

Użytki rolne 18,7919 

Lasy i zadrzewienia 4,3144 

Grunty pod wodami 10,1773 

Tereny komunikacyjne 166,8309 

Tereny przeznaczone pod zabudowę 9,3907 

Tereny zieleni 10,1354 

Nieużytki 4,5173 

Inne 1,7600 

Ogółem 225,9179 

Tabela 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy Głogów według przeznaczenia [w ha] 
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Wykres 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy według przeznaczenia 

 

Powierzchnię nieruchomości gminnych  udostępnionych z zasobu, wg stanu na dzień 31 
grudnia 2020r. obrazuje poniższa tabela.  

 

Tabela 3. Powierzchnia nieruchomości udostępnionych z zasobu Gminy Głogów [w ha] 
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Wykres 3. Powierzchnia nieruchomości udostępnionych z zasobu Gminy Głogów [w %] 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. w ramach zadań związanych 
z udostępnianiem nieruchomości gminnych z zasobu: 

 zawarto łącznie 5 umów dzierżawy (z czego 3 umowy dotyczyły gruntów rolnych, 

1 umowa dotyczyła wydzierżawienia terenu pod reklamę, 1 umowa dotyczyła garażu), 

w których udostępniono z zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3668 ha. 

Na  koniec 2020 r. Gmina  Głogów  miała  łącznie  zawarte 124 umowy 
na udostępnienie nieruchomości gminnych, w tym: 

 umów dzierżawy – 65 szt., 

 umów użytkowania wieczystego – 40 szt., 

 umów użyczenia – 13 szt. 

W zasobie nieruchomości znajdują się również nieruchomości, co do których ustanowiony 
jest trwały zarząd. Ten tytuł prawny, w przypadku Gminy Głogów, przysługuje jednostkom 
samorządu terytorialnego, tj. szkołom oraz zakładowi komunalnemu. 

77%

3%

3%
1%

16%
użytkowanie wieczyste

dzierżawa

trwały zarząd

użyczenie

użytkowanie



57 
 

 

Wykres 4. Dochody uzyskane z udostępniania nieruchomości z zasobu gminy [w zł] 

W  okresie objętym raportem wydano łącznie 7 decyzji administracyjnych w sprawie 
naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanym 
zatwierdzeniem  jej podziału na łączną kwotę 67.337,00 zł, a także 1 decyzję w sprawie 
naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 71.979,00zł. 

Pozyskiwanie  nieruchomości  do  zasobu gminnego  dokonywane było w  ramach 
gospodarowania  środkami  finansowymi  zaplanowanymi w budżecie Gminy na rok 2020, 
przy  negocjowaniu  możliwie  najniższych  kosztów. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do zasobu gminnego: 

 nabyto w drodze przejęcia z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy ugn oraz w drodze 

komunalizacji 20 działek o łącznej powierzchni 4,5365 ha z przeznaczeniem pod 

drogi i rowy,  

 nabyto w drodze cywilno – prawnej 9 nieruchomości, z czego 2 o łącznej 

powierzchni 0,2055 ha z przeznaczeniem pod drogi gminne (nieodpłatne przekazanie 

na rzecz Gminy), 1 o powierzchni 0,4207 ha, stanowiąca działkę 

zabudowana budynkiem biurowo – magazynowym na potrzeby Zakładu 

Komunalnego w Serbach za kwotę 1.377,600 zł brutto, 1 działka usługowo – 

mieszkaniowa o pow. 0,1878 ha, z przeznaczeniem na budowę parkingu przy 

cmentarzu w Serbach, nabyta w drodze zamiany oraz 5 działek rolnych o łącznej 

powierzchni 6,1859 ha, za łączna kwotę 450.000,00 zł. 
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W analizowanym okresie z zasobu nieruchomości gminnych zbyto 7 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 1,7083 ha, w tym dwie działki w drodze zamiany, jedna nieruchomość 
przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości  99% oraz jedną w drodze nieodpłatnego 
przekazania na rzecz gminnej instytucji kultury. Z tytułu zbycia nieruchomości w roku 2020 
r. do gminnej kasy wpłynęła kwota 65.114,00 zł. 

Wykres 5. Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i zbytych z zasobu Gminy Głogów [w ha] 

Ewidencja ulic i adresów na terenie Gminy Głogów w roku 2020 

Na terenie Gminy Głogów funkcjonują 224 ulice, przy których zlokalizowana jest zabudowa,  
z czego 138 ulic posiada nadane nazwy. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., 
w związku z powstającą nową zabudową, nadano 4 nowe nazwy ulic w miejscowościach: 
Borek, Klucze, Stare Serby, Zabornia. Dokonano dwóch zmian nazw ulic w miejscowościach 
Ruszowice i  Przedmoście. Z  poszczególnymi ulicami powiązanych jest łącznie 2.208 
punktów adresowych, z czego 67 ustalonych zostało w 2020 r. 
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Wykres 6. Ilość punktów adresowych w poszczególnych miejscowościach na koniec 2020 r. 

 

Dynamika rozbudowy miejscowości Gminy Głogów, m.in. Kluczy, Bytnika, Zaborni, 
Szczyglic, Grodziec Mały 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 2020 

Na koniec 2020 r. Gmina Głogów dysponowała 33 lokalami mieszkalnymi. 

 
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 
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 
       

   Tabela 5. Wykaz lokali komunalnych stanowiących własność Gminy Głogów 
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  Lp. 
Adres 
budynku  Liczba Powierzchnia Stan Techniczny lokali 

     lokali użytkowa [m2]  w 2019 r. 

 1. ul. Tęczowa 2, 1 25,40 dobry  

  Ruszowice       

          

Tabela 6. Wykaz lokali socjalnych 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       

          

Tabela 7. Wykaz lokali chronionych stanowiących własność Gminy Głogów  

 

W 2020 r. na mieszkanie komunalne lub socjalne oczekiwały 33 osoby. 

W okresie obejmującym raport Gmina 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 2020 r. wyniosły  
84.531,37 zł,  natomiast zadłużenie z tego tytuły wyniosło 33.132,13 zł, które w stosunku 
do zadłużenia, jakie miało miejsce na dzień 31 grudnia 2019 r. spadło o 8.645,10 zł. 
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Zasoby komunalne gminy: 

 Budynki oświatowe: 

 Szkoła Podstawowa w Przedmościu, 

 Szkoła Podstawowa w Wilkowie 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny Serby 

 Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach 

 Budynki kultury: 

 Świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy  

 Budynki użytkowe: 

 Młyn w Grodźcu Małym 

 Budynek po szatni sportowej w Przedmościu 

 Budynki OSP: 

- Ruszowice, 

- Serby, 

- Przedmoście, 

- Wilków, 

- Szczyglice, 

- Borek 

 Budynek WOZ Krzepów 

 Obiekty wodociągowe: 

 Stacja uzdatniania wody Borek 

 Stacja uzdatniania wody Wilków 

 Obiekty kanalizacji sanitarnej 

 Przepompowanie w Serbach 

 Przepompownie w Wilkowie 

 Przepompowanie w Grodźcu Małym  

 Przepompownie  w Ruszowicach 

 Przepompowanie w Kluczach 

 Obiekty i tereny sportowe: 

 Szatnia i boisko w Przedmościu, 

 Szatnia i boisko w Grodźcu Małym 

 Szatnia i boisko w Ruszowicach 

 Szatnie i boiska – 2 szt. w Serbach  w tym Orlik 
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 Szatnia i boisko w Krzekotowie 

 Boisko w Kluczach 

 Boisko w Borku 

 Boisko w Bytniku 

 Boisko w Wilkowie 

 Boisko w Starych Serbach 

 Boisko  w Turowie  

 Boisko  w Szczyglicach 

 Siłownie zewnętrzne: Serby, Przedmoście  

 Place zabaw we wszystkich sołectwach.  

 Mostki 

 Zabytkowy Park w Borku wraz z placem zabaw 

 Cmentarze: 

- Komunalny w Serbach 

- Komunalny w Wilkowie 

- Komunalny w Kluczach 

- Komunalny w Krzekotowie 

 Środki transportu: 

 - samochody pożarnicze – 2 szt., 

- samochody osobowe Urząd Gminy – 5 szt., 

- ciągnik rolniczy z pługiem i rozrzutnikiem. 

Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci, wśród 
których wyszczególnia się następujące podmioty: 

  Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

  Dyrektor ZGK, 

  Dyrektor GOK, 

  Dyrektor GBP, 

  Jednostki OSP, 

  Stowarzyszenia sportowe. 
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Gospodarka przestrzenna w roku 2020 

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 2020 r. posiadała 39. Pokrycie planem obejmuje powierzchnię 964,00 ha, 
co stanowi 11% całej powierzchni Gminy, wynoszącej 8469 ha.  

W 2020 r. uchwalono zmianę jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie Serby. Trwają również prace nad sporządzeniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów wsi  Serby i Przedmoście 
oraz zmiany planów we wsi Turów i  Ruszowice. Ponadto przystąpiono do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Borek – Zabornia 
i Szczyglice oraz  do  zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy  Głogów. 

 

L.p. 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 

8 Tereny komunikacji 81,56 

9 Tereny infrastruktury technicznej 20,61 

10 Tereny zabudowy zagrodowej 1,68 

 
Ogółem 964,48 

Tabela 8. Powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi z podziałem na przeznaczenie 



65 
 

 

Wykres 7. Powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi z podziałem na przeznaczenie 

 

        Rys. 1 Lokalizacja obowiązujących planów miejscowych 

 

Ponadto na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
zostały wydane łącznie 322 decyzje administracyjne na  podstawie ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Rodzaj decyzji 
Ilość 

prowadzonych 
postępowań 

Ilość 
decyzji pozy

tywnych 

Ilość 
decyzji odmo

wnych 

Ilość 
spraw bez rozp

atrzenia/ 
umorzonych/ 
wycofanych/ 
zawieszonych 

Ilość spraw  
niezakończ. 

w 2020r. 

O warunkach 
zabudowy 

219 159 20 32 8 

Celu publicznego 19 14 2 3 0 

Zmiana decyzji 38 37 1 0 0 

Cesja decyzji 46 46 0 0 0 

Ogółem 322 257 22 35 8 

Tabela 9. Ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 

 

 

Wykres 8. Ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w 20 przypadkach 
odmówiono ustalenia warunków zabudowy, w tym 15 decyzji dotyczyło zabudowy 
mieszkaniowej, 1 decyzja budowy drogi wewnętrznej, 2 decyzji budowy farmy 
fotowoltaicznej i 2 decyzje zabudowy zagrodowej. Wydano również dwie odmowne decyzje 
celu publicznego na budowę placu zabawa wraz z boiskiem sportowym oraz na budowę 
parkingu. 

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.  
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8. SPORT: 

 
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu     
w 2020 roku wpłynęło 7 ofert na realizację wskazanego zadania publicznego. 
Pozytywnie rozpatrzono 6 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano organizacjom 
następujące dotacje:  

 Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście opiewającą na kwotę 32 000,00 zł 

 Ludowy Zespół Sportowy „MIESZKO” Ruszowice opiewającą na kwotę 36 000,00 zł 

 Ludowy Zespół Sportowy „ZAWISZA” Serby opiewającą na kwotę 52 000,00 zł 

 Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały opiewającą na kwotę 23 500,00 zł 

 Klub Sportowy „VIKTORIA” Borek opiewającą na kwotę 31 650,00 zł 

 Towarzystwo Cyklistów „CHROBRY” Głogów opiewającą na kwotę 25 000,00 zł 

 
Ważniejsze działania wykonane przez gminę Głogów w zakresie rozwoju  gminnych 
obiektów sportowych 2020r.  

1. Wykonanie elewacji w szatni sportowej Odra Grodziec Mały 

2. Wykopanie studni głębinowych na boiskach w Przedmościu, Borku i Ruszowicach 
wraz z instalacją nawodnienia.  

3. Prace remontowe na Orliku w Serbach,  

a) Naprawa podestu 

b) Wymiana bramek 

c) Prace porządkowe  

4. Zakup nowych bramek na boisko sportowe w Ruszowicach i Serbach.  

5. Wymiana siatek do bramek na boisko sportowe w Grodźcu Małym. 

       

1 3 
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9. DZIAŁALNOŚĆ OSP: 

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 2020 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 2020 wyjeżdżały do zdarzeń następującą ilość razy: 

4 
1 

3 
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 OSP Borek -10 wyjazdów  

 OSP Przedmoście- 49 wyjazdów 

 OSP Ruszowice – 71 wyjazdów 

 OSP Serby -60 wyjazdów 

 OSP Szczyglice -8 wyjazdów 

 OSP Wilków- 11 wyjazdów 

 

Ważniejsze uroczystości  

Wręczenie sztandaru dla OSP Szczyglice 
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Wsparcie finansowe: 

OSP Ruszowice – 44 900,00  zł   

„Dotacja na zakup zestawu ratownictwa technicznego 

 

 

OSP Szczyglice – 10 000 zł  

„Zakup inwestycyjny w  ramach dofinansowania  z  Powiatu Głogowskiego  - agregat 
prądotwórczy dla OSP Szczyglice 
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OSP Serby – 17 000 zł  

„Zakup inwestycyjny – Tor przeszkód MDP” wykorzystywany w ćwiczeniach bojowych 
dla dziecięcej drużyny OSP  

 

Dotacja celowa dla jednostek z OSP z terenu Gminy: 

Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia  dla OSP Serby 8.522,00 zł 

Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 
Ruszowice 8.500,00 zł 

Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 
Przedmoście 8.331,00 zł 

Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia  dla OSP Borku 8.436,00 zł 

Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 
Szczyglice 8.552,00 zł 
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Konkurs wiedzy pożarniczej 

W  drugiej połowie lutego, gmina  zorganizowała  konkurs wiedzy pożarniczej 
dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy.  

     

 

Problemy i potrzeby. 

Brak kierowców z kategorią C – uprawnienia na prowadzenie pojazdów gaśniczych. 
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10. EDUKACJA 

Szkoły: 

W Gminie w 2020 r.  funkcjonowały 3 szkoły podstawowe – w Wilkowie, Przedmościu oraz 
wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego - szkoła w Serbach. 
Szkoła Podstawowa w Wilkowie od 1 września 2020 r. ma  patrona  placówki  i nosi nazwę 
Szkoła Podstawowa  w Wilkowie im. Orła Białego.  

Liczebność uczniów w szkołach w 2020 r. przedstawia poniższy wykres (stan na 30 września) 

 

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

Z uwagi na system dowozów do szkół oraz zatrudnienie rodziców uczniów, zorganizowano 
w każdej placówce system opieki szkolnej – zajęcia w świetlicy szkolnej. 

Dane z tych dwóch parametrów przedstawia poniższy wykres. 
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Dowóz uczniów do szkół: 

Uczniowie zamieszkujący w miejscowościach przynależnych poszczególnym 
obwodom szkolnym przemieszczają się do swojej szkoły pieszo lub są dowożeni- 
przez rodziców bądź transportem zbiorowym. 
Funkcjonowanie  obecnej sieci  szkół wymaga  zorganizowania  systemu dowozu 
uczniów  do  szkół  i  oddziałów  przedszkolnych.  

W omawianym  roku, podobnie jak i w latach poprzednich dowóz uczniów 
do placówek oświatowych gminy zorganizowany był  na koszt gminy przez  firmę  Intertrans 
PKS S. A. Firma ta jako jedyna przystąpiła do przetargu na dowóz uczniów ogłoszonym 
końcem 2019 r. Pandemia koronawirusa, która wymusiła wprowadzenie nauki przez internet, 
przyniosła oszczędności w realizacji dowozu uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek 
oświatowych (2020 r. – 117.462,75 zł, dla porównania w 2019 r. było to 196.733,72 zł). 
W miesiącach styczeń- luty 2020 r. średnia ilość dowożonych dzieci to 150, w kolejnych 
miesiącach 2020 r. ilości te kształtowały się w graniach ok. 0-60 w zależności od 
decyzji  Premiera  RP o  funkcjonowaniu placówek oświatowych w poszczególnych 
miesiącach.  

Uczniowie dowożeni do szkoły w 2020 r. (wykres poniżej) w czasie zajęć stacjonarnych 
w pełnym wymiarze (na przykładzie stycznia 2020 r.): 
 



Przy dowozach zatrudnionych jest trzech opiekunów na ½ etatu. 
 
Gmina  Głogów  zapewnia  także  dowóz  uczniów  niepełnosprawnych bądź z orzeczeniami 
o specjalnej organizacji nauki. Zgodnie z indywidulanymi potrzebami uczniów i wnioskami 
rodziców Gmina zwraca koszty dowozów rodzicom/ opiekunom prawnym (we wrześniu 2020 
r. było to 7 umów) bądź organizuje dowóz poprzez firmy specjalizujące się w przewozie osób 
niepełnosprawnych (2 uczniów). Na zadanie to w 2020 r. wydano  mniej niż w latach 
poprzednich (w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych podczas 
pandemii)- 18.087,21 zł.  
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Główne problemy w zakresie organizacji dowozów to:  

Brak konkurencji w firmach przewozowych w rejonie powiatu głogowskiego (do 2020 r. 
firma Intertrans była jedyną zainteresowaną świadczeniem usług przewozowych uczniów), 
malejąca ilość regularnych połączeń autobusowych z miejscowości  Gminy, trudności 
w organizacji zastępstwa opiekuna w razie nieobecności, położenie większości placówek przy 
ruchliwych drogach wojewódzkich i powiatowych, rozległe położenie Gminy po 2 stronach 
rzeki Odry (korki czy opady śniegu wpływają na opóźnienia w dowozach).  

W ostatnich latach Gmina Głogów może poszczycić się: 

znacznym powiększeniem placów parkingowych przed placówkami oświatowymi 
(co poprawiło jakość miejsc do nawracania autobusów, a  także zwiększyło ilość miejsc 
parkingowych dla  samochodów  osobowych) oraz polepszeniem stanu przystanków 
autobusowych.  

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

Pracownicy administracji i obsługi 

Lp. nazwa placówki liczba etatów 
administracji 

liczba etatów obsługi 

1 ZSP Serby 4 17 

2 SP  Wilków 2,75 6,63 

3 SP Przedmoście 2,38 7,13 

 

W obecnym    stanie  prawnym   każdy  z   nauczycieli   posiada  odpowiedni stopień awansu 

zawodowego, który związany jest z   jego wykształceniem,   stażem pracy,  doświadczeniem             
i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu. 

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

L.
p. 

nazwa placów
ki 

liczba 
nauczycieli dypl

omowanych 

liczba 
nauczycieli m
ianowanych 

liczba 
nauczycieli ko
ntraktowych 

liczba 
nauczycieli  

stażystów 

1 ZSP Serby 20,74 5,53 2,00 3,00 

2 SP Wilków 11,91 3,89 2,55 0,02 

3 SP Przedmoście 14,67 5,56 6,39 0,86 

 

Na terenie gminy nie funkcjonują szkoły niepubliczne. 

Przedszkola: 

Na terenie Gminy Głogów  funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe w  Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w  Serbach, a  także  oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych w Wilkowie i  Przedmościu. Placówki te cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem  rodziców, co powoduje ciągłe poszerzanie ilości oddziałów.  

Ilość dzieci przedszkolnych w placówkach Gminy Głogów- stan na 30.09.2020 r.: 
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W 2020 roku na  terenie Gminy działał 1 niepubliczny punkt przedszkolny w Ruszowicach - 
prowadzony przez stowarzyszenie, które na podstawie ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych i  uchwały Rady Gminy Głogów  otrzymywał dotację  w  wysokości 40% 
podstawowej kwoty dotacji. Pandemia  koronawirusa, a  także rosnące 
zainteresowanie  samorządowymi oddziałami przedszkolnymi gminy powodowało stopniowe 
wygaszanie zainteresowania punktem przedszkolnym w Ruszowicach. Na początku 2021 
roku placówka ta została rozwiązana, w związku z niepodjęciem działalności po 3 
miesięcznym zawieszeniu.  

Na dzieci w wieku przedszkolnych (z wyłączeniem dzieci 6 letnich) Gmina otrzymuje dotację 
przedszkolną. W 2020 roku dofinansowanie to wyniosło – 1.434,58 zł. na dziecko w wieku 3-
5 lat,  a Gmina otrzymała dotację w wysokości 150.631,00 zł. 

Spora część dzieci zamieszkałych na terenie Gminy uczęszcza do przedszkoli 
na ternie Gminy Miejskiej Głogów oraz Gminy Grębocice i Jerzmanowa. 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 2020 roku środki przekazane innym gminom na to zadanie 
wyniosły – 709.784,96 zł. Z innych gmin otrzymano refundację w związku z korzystaniem 
z punktu przedszkolnego w Ruszowicach  w kwocie – 7.272,75 zł. 

 

W 2020 r. w  Gminie  nie  funkcjonował żaden żłobek lub klub dziecięcy, co 
wynika z położenia Gminy wokół miasta Głogowa. 
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Finansowanie oświaty: 

Wydatki na oświatę wyniosły 11.194.709,62 zł, co stanowiło 26,69 % ogólnych 
wydatków Gminy poniesionych w 2020 roku. Otrzymana subwencja oświatowa 
wyniosła  5.441.995,00 zł. Dotacje, odpłatność za przedszkole i stołówki szkolne 
oraz pozostałe dochody 342.921,96 zł. co daje ogółem kwotę 5.784.916,96 zł. tj. 51,68 % 
poniesionych wydatków na oświatę. Z budżetu Gminy w 2020 roku na oświatę 
wydatkowano – 5.409.792,66 zł. tj. 48,32 % ogólnych wydatków. 

 

Zadania oświatowe w czasie pandemii: 

Światowa pandemia Covid- 19, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 roku 
wymusiła duże zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Przez większą część 2020 roku 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych  w formie zdalnej. Brak zajęć 
stacjonarnych spowodował wstrzymanie programów realizowanych w poprzednich latach, 
takich jak Nauka  Pływania  oraz  Zielona  Szkoła, na  które Gmina Głogów pozyskiwała 
dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź.  

W celu wyeliminowania barier w dostępie do sprzętu komputerowego, Gmina 
w ramach programów rządowych Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + pozyskała łącznie 
103.167,00 zł na zakup sprzętu komputerowego (laptopy wraz z systemem Windows, tablety, 
modemy) dla uczniów i nauczycieli wszystkich 3 szkół w celu realizacji zdalnych lekcji- 
zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów. Przekazywany szkołom sprzęt 
został w całości sfinansowa\ny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Struktura finasowania wydatków na oświatę 

Subwencja oświatowa

Dotacje, odpłatność za przedszkole i stołówki szkolne oraz pozostałe dochody

Środki z budżetu gminy
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Zrealizowano także projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 
działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej 
realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO i LUBUSKIEGO”. W ramach projektu pt. 
„Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Głogów” objęto 108 osób 
działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu, a  także pozyskano środki        
w wysokości 24.192,00 zł na zakup 12 laptopów wraz z akcesoriami. Zakupiony w  ramach 
projektu sprzęt przekazano dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach.  

Po zakończeniu pandemii zakupione w ramach ww. programów laptopy i tablety 
wrócą do szkół i będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli. 

 

 

Czas nauki zdalnej placówki oświatowe Gminy Głogów wykorzystują na remonty. 
Od kilku miesięcy w szkołach i przedszkolach prowadzony jest szereg prac remontowych 
oraz inwestycyjnych, które znacząco wpłyną na jakość i atrakcyjność przestrzeni kształcenia.  
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Zestawienie wykonanych prac remontowych (bez prac inwestycyjnych): 

Prace remontowe wykonane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach w czasie 
pandemii w 2020 r.: 

1. remont 2 pomieszczeń byłego mieszkania zakładowego -obecnie gabinet 

pedagoga (gładzie, malowanie ścian, wykucie otworów i zamontowanie nowych 

drzwi, wymiana podłogi), 

2. remont części korytarza na pierwszym piętrze (gładzie, malowanie ścian), 

3. remont 2 łazienek uczniowskich (wymiana wszystkich mediów, położenie płytek 

na ścianach i podłodze, malowanie, zamontowanie kabin i armatury sanitarnej, 

wymiana drzwi,  

4. wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w części pomieszczeń szkoły, 

5. remont gabinetu dyrektora (gładź, malowanie ścian, wymiana podłogi i oświetlenia), 

6. demontaż i montaż poręczy przy schodach wejściowych do budynku 

głównego szkoły (2x), 

7. demontaż i montaż nowych grzejników w pomieszczeniach szkoły, 

8. wyburzenie budynku gospodarczego pod parking, 

9. montaż stojaków na rowery, 

10. malowanie ogrodzenia szkoły, 

11. malowanie pomieszczeń piwnicznych szkoły. 

Potrzeby wynikające z rozbudowy Szkoły Podstawowej w Serbach w utworzonym 
w 2019 r. Zespole Szkolno- Przedszkolnym: 

1. zagospodarowanie placu wokół obiektu – plac zabaw dla oddziałów przedszkolnych 
oraz boisko do lekkoatletyki dla szkoły- wnioski do Fundacji KGHM Polska Miedź 
o dofinansowanie zostały wstrzymane – z uwagi na pandemię Covid-19; 

2. przeprojektowanie i adaptacja  pomieszczeń w nowej części na  kuchnię 
dla całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego- planowana realizacja w 2021roku. 

Prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej w Wilkowie w czasie pandemii 
w 2020 r.: 

1. adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salkę sensoryczną, 

2. przeniesienie biblioteki z piętra do pomieszczenia na parterze, 

3. adaptacja pomieszczenia po bibliotece na gabinet głównej księgowej, 

4. remont z wymianą podłogi w pokoju nauczycielskim, 

5. wymiana podłogi i odmalowanie pomieszczenia sekretarza.  
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Prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej w Przedmościu w czasie pandemii 
w 2020r.:  

1. kompleksowa wymiana 2 bram wjazdowych i 2 wejściowych na teren szkoły, 

2. wymiana siatki ogrodzeniowej wokół budynku, 

3. sala edukacji wczesnoszkolnej została pomalowana oraz wymieniono oświetlenie, 

4. rozbudowa monitoringu oraz częściowa wymiana dotychczasowych kamer na kamery 

cyfrowe. 

5. zamknięcie na  piętrze szkoły, klatki schodowej – w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

6. oddzielenie  części  przedszkola  od szkoły zgodnie  z  przepisami  p.poż, 

poprzez zamontowanie drzwi p.poż oraz wymianę starych drzwi na nowe – 

dymoszczelne, 

7. wymiana drzwi ewakuacyjnych, bocznych,  

8. zamontowanie  hydrantów w celu zwiększenia bezpieczeństwa zgodnie 

z przepisami p.poż, 

9. wymieniono stare niespełniające norm hydranty na nowe (parter oraz i piętro), 

10. podłączenie wideodomofonu do oddziałów przedszkolnych oraz do świetlicy, 

11. malowanie gabinetu gł. księgowego oraz sekretariatu szkoły, 

12. montaż rolet w sali gimnastycznej oraz na korytarzu -  parter szkoły, 

13. inwentaryzacja strychu, 

14. całościowa wymiana oświetlenia w piwnicy i kotłowni szkoły, 

15. odnowienie starej, bocznej klatki schodowej, 

16. odnowienie trzech ścian w holach głównych budynku szkoły, 

17. malowanie szatni, 

18. czyszczenie oraz malowanie barierek na klatce schodowej, 

19. montaż  urządzenia na placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

20. kompleksowy remont – docieplenie pianą, wymiana ścian kartonowo-gipsowych, 

malowanie, doprowadzenie instalacji CO - oraz wyposażenie świetlicy szkolnej 

w nowe meble. Montaż ścian oddzielających część świetlicy od klatki schodowej 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa,  

21. malowanie korytarza w przedszkolu. 
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11. BIBLIOTEKI: 

 W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu prowadziła działalność,  
tylko w filii w Serbach. Biblioteka główna w Przedmościu przez cały rok kalendarzowy 2020 
była zamknięta ze względu na remont budynku świetlicy GOK-u w Przedmościu. 

Przy  okazji  remontu  świetlicy,  została  zmieniona  lokalizacja biblioteki. Od początku 
2021r. biblioteka  znajduje się na  parterze budynku. 
Obecnie  biblioteka  ma  dwa  pomieszczenia  o  łącznej powierzchni  50 m2. 
Pomieszczenia  zostały odnowione: położono  gładź oraz  pomalowano  ściany i sufit.  
Regały zostały odrestaurowane i  pomalowane na  biały kolor. W  pierwszej 
części  biblioteki  znajduje się księgozbiór z literaturą beletrystyczną, a w  drugim 
pomieszczeniu  księgozbiór z literaturą popularno-naukową i naukową. Dzięki  przeniesieniu 
biblioteki  na  parter  budynku  dostęp do biblioteki uzyskały osoby z niepełnosprawnościami. 

 

 

zdjęcie: 1 GBP w Przedmościu 
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Rysunek 2GBP w Przedmościu 

 

Rysunek 3GBP w Przedmościu 



84 
 

Filia GBP w  Przedmościu w  Serbach przez  cały rok 2020 prowadziła działalność. 
Ograniczenia w działalności biblioteki pojawiały się w sytuacjach zamknięcia bibliotek 
dla  użytkowników w wyniku obostrzeń wprowadzanych przez  Rząd RP, w związku 
w sytuacjach epidemiologiczną w kraju. 

Od 16 marca 2020r. biblioteka mieści się w budynku przy ulicy Głównej 63. Dzięki temu 
biblioteka zyskała większy metraż. Obecnie na parterze biblioteka użytkuje powierzchnię 
100m2, a na pierwszym piętrze 90m2. 

Na parterze budynku znajduje się wypożyczalnia wraz z czytelnią, a na pierwszym piętrze 
sala do prowadzenia zajęć i warsztatów. W sali zlokalizowanej na piętrze budynku działa też 
Klub Kreatywności, czyli tzw. lokalny maker-space. 

We wrześniu budynek notarialnie został przekazany na własność Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przedmościu. 

 

Rysunek 4GBP w Przedmościu filia w Serbach 



85 
 

 

Rysunek 5GBP w Przedmościu filia w Serbach 

 

Rysunek 6GBP w Przedmościu filia w Serbach 
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12 lutego 2020r. w bibliotece na  stanowisko  bibliotekarki  został zatrudniony nowy 
pracownik. Wymiar etatu nowego pracownika to cały etat. Biblioteka  skorzystała z programu 
PUP w Głogowie i w 2021r.  otrzyma   refundację  poniesionych  kosztów z  tytułu 
opłaconych składek na  ubezpieczenia  społeczne wynikających 
z  zatrudnienia  pracownika  będącego  zarejestrowanym w  PUP w  Głogowie. 
Nowo zatrudniony pracownik posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne 
oraz ma ukończone studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo. 

W bibliotece w 2020r. łącznie zatrudnione były 4 osoby: 

1. dyrektor biblioteki – od stycznia do czerwca na ¼ etatu na 0,5 etatu, 
2. księgowa – 1/8 etatu, 
3. bibliotekarka – cały etat, 
4. bibliotekarka – 0,5 etatu, 

 W roku 2020 budżet biblioteki wyniósł około 194 tys. zł. Na budżet złożyły się 
dotacja organizatora i granty na realizację projektów i programów.  

 

Rysunek 7Budżet GBP w Przedmościu rok 2020 

W porównaniu do roku 2019r. budżet biblioteki zwiększony został ponad dwukrotnie. 
Zwiększony budżet nie tylko związany jest z zatrudnieniem nowego pracownika, ale również 
przekazaniem zwiększonych środków finansowych na podstawową działalność biblioteki. 

Biblioteka przez cały rok 2020 zrealizowała następujące projekty: 

1. z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego – grant w 

wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) na 

wyposażenie Klubu Kreatywności i realizację działań. 

2. z Fundacji CoderDojo – program „Fajne Granty tMobile – 1992,00 zł (słownie: 

dwa tysiące złotych, 00/100) na działania związane z promocją nowych 

technologii i nauką programowania. 

zł183 500,00 

zł10 000,00 zł5 000,00 zł1 992,00 zł2 460,00 zł2 000,00 

Dotacja
organizatora

FRSI Fundacja
mBanku

Fundacja
CoderDojo

Fundacja
Orange

Biblioteka
Narodowa

Budżet biblioteki
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3. z Fundacji mBanku – 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych, 00/100) – działania 

na rzecz promocji matematyki wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców lub 

opiekunów. 

4. z Biblioteki Narodowej – z programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa narodowego pochodzących z budżetu państwa – 2000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). 

5. z Fundacji Orange – 2460,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 

00/100) – program pt. „Ścieżka ekologiczna z Photonem”. 

6. Z fundacji Orange – 3 laptopy o łącznej wartości 10000,00 zł. 

W bibliotece głównej oraz filii użytkowany jest następujący sprzęt teleinformatyczny: 

1. komputer stacjonarny – ilość sztuk – 3, 

2. komputer typu ALL IN One- ilość sztuk – 5, 

3. laptop – ilość sztuk 4, 

4. tablet – ilość sztuk 4, 

5. ipad – ilość sztuk 6, 

80% wypisanego wyżej sprzętu zostało pozyskanych dzięki realizacji programów i grantów 
w bibliotece w latach 2010-2020. 

W bibliotece głównej oraz filii  użytkowany jest program biblioteczny MAK Plus. 
Zarówno biblioteka główna i  filia  umożliwiają użytkownikom dostęp do internetu 
bezprzewodowego. W bibliotece w  Serbach dostępny jest łącze po kablu 
o prędkości do 80Mb/sek., a w bibliotece w Przedmościu Internet mobilny. Sygnał Internetu 
wzmacniany jest przy wykorzystaniu anteny zewnętrznej. 

Biblioteka  posiada własną stronę internetową, pod adresem: www.bibliotekaprzedmoscie.pl 
oraz  profil na  portalu społecznościowym Facebook: 
https://www.facebook.com/BibliotekaPrzedmoscie.  

W ciągu całego 2020 roku strona biblioteki została odwiedzona 51 tys. razy. Profil biblioteki 
na Facebook-u lubi 129 oraz  137 użytkowników  stale obserwuje działania  biblioteki 
na profilu 

.  

Rysunek 9 www.bibliotekaprzedmoscie.pl Rysunek 8 profil na Facebooku 
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Księgozbiór w Serbach liczy 8522 pozycje z czego 8498 stanowią książki, 24 czasopisma  
i 5 audibook-ów. W roku 2020 do biblioteki wpłynęło 828 nowych pozycji  z czego 468 
pochodziło z zakupu. Na nowe pozycje wydano 10000,00 tys. zł. (8 tys. własne środki,  
2 tys. zł środki z programu MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata  
2016-2020). 

W 2020r. w  bibliotece w  Serbach zarejestrowano  109 użytkowników. Z czego 
90 użytkowników regularnie korzysta z usług biblioteki. W ciągu roku biblioteka dokonała 
1199 wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz. 

Działania biblioteki: 

Przy bibliotece w  Przedmościu działa Pracownia Orange, która jest miejscem, gdzie 
członkowie społeczności lokalnej mogą skorzystać z komputerów z dostępem do internetu, 
konsoli do gier oraz uczestniczyć w warsztatach i zajęciach.  

Dzięki współpracy z  Fundacją Orange biblioteka  ma  możliwość udziału w programach 
fundacji, m.in. w 2020r. biblioteka  otrzymała  grant w wysokości  2.460,00 zł 
na prowadzenie zajęć z Ekologii z wykorzystaniem robotów Photon. Z innego  programu 
Fundacji wyposażyliśmy Pracownię Orange w  Przedmościu w  trzy sztuki  nowych 
laptopów o łącznej wartości 10.000,00 zł. 

Dzięki współpracy z Fundacją Orange pracownicy biblioteki wzięli udział w szkoleniach  
programowania, ekologii i w warsztatach z rozwoju własnych kompetencji liderskich. 

Przy współpracy z Fundacją Orange i Fundacją 5Medium przeprowadzone zostały 
w Pracowni Orange (w Serbach – działania przeniesione w zastępstwie Przedmościa) 
dla dzieci i młodzieży warsztaty z ekologii, pt. „Tutorial-e Zero waste”. Uczestnicy 3-
dniowych warsztatów dowiedzieli się czym jest strategia zrównoważonego rozwoju, 
w jaki sposób w domowych warunkach można dbać o środowisko. Dodatkowo każde 
dziecko stworzyło własny zegar, pojemnik na przybory szkolne i nocną lampkę.                      
Z wykonywania wypisanych przedmiotów zostały nakręcone tutorial-e, które 
następnie zostały udostępnione na portalu youtube.  
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W trakcie wakacji  biblioteka  zorganizowała  również warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
Uczestnicy warsztatów wzięli udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, druku 3D, 
modelowania 3D, programowania 
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Rysunek 10Biblioteka wakacje 2020 

 

Rysunek 11Biblioteka wakacje 2020 
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Rysunek 12Biblioteka wakacje 2020 

 

Rysunek 13Biblioteka wakacje 2020 
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Rysunek 14Biblioteka wakacje 2020 

 

Rysunek 15Biblioteka wakacje 2020 



93 
 

Od lipca 2020 roku przy bibliotece w Serbach działa Klub Kreatywności.  
Lokalny MakerSpace wyposażony jest w:  

• cztery maszyny do szycia firmy JUNA, 

• hafciarka firmy BROTHER, 

• drukarka 3D firmy Prusa, 

• stacje lutownicze w ilości 4 sztuk, 

• wiertarko-wkrętarka firmy BOSH, 

• wyrzynarka firmy DREMEL, 

• piła taśmowa firmy Holzmann, 

• ukośnica firmy Holzmann. 

• materiały eksploatacyjne do obsługi drukarki 3D, np. filament, 

• zestawy nici do szycia, 

• materiały eksploatacyjne do lutowania, 

• roboty Lego Mindstorms EV3 Education ilość sztuk 4 

• roboty Photon – ilosc sztuk 7 

• płytki micro:bit – ilosć sztuk 18 

• płytki makey-makey – ilość sztuk 4 

• roboty lego weDo 2.0 – ilość sztuk 6, 

• pisaki 3D – ilość sztuk 12 

Największym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych cieszą się 
warsztaty z modelowania przestrzennego i druku 3D. Zastosowanie i możliwości drukarki 3D 
wywołują u uczestników zajęć duży podziw. W trakcie warsztatów ich uczestnicy modelują 
przestrzenny projekt w programie Tinkercad. Po wykonaniu modelu projekt obrabiany jest 
w slicer – dedykowanym programie do kompilacji modelów 3D, aby je było można 
wydrukować na drukarce 3D. Młodsze dzieci uczestniczą w warsztatach druku 3D przy 
wsparciu pisaków 3D firmy Doodler.  

Zestawy lutownicze pozwalają na organizację dla warsztatów dla młodzieży 
z podstaw elektroniki. Młodzież buduje proste układy elektroniczne. W trakcie 
warsztatów poznają podstawy elektroniki, m.in. poznają zasady 
łączenia układów szeregowo lub równolegle. Poznają zasady działania kondensatorów, 
rezystorów, diod itp. 

W trakcie drobnej stolarki najczęściej wykorzystywany jest wyrzynarka, 
która umożliwia precyzyjne wycinanie w drewnie. 

Warsztaty odbywają się cyklicznie o konkretnej godzinie i w konkretnym dniu tygodnia. 
Pracownikom biblioteki oraz uczestnikom zajęć pozwala to sprawnie zaplanować czas 
i działania. Warsztaty trwają ok 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Organizujemy 
również pojedyncze warsztaty zaplanowane dla konkretnej grupy odbiorców. Ze względu 
na ograniczenia epidemiologiczne udało nam się zorganizować zajęcia tylko dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Nie udało nas się zorganizować działań dla osób starszych. W trakcie 
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2020 roku w Klubie Kreatywności zorganizowaliśmy 20 spotkań. W zorganizowanych 
zajęciach udział wzięło ponad 150 osób 

 

12. KULTURA: 

 

 

 

 

 Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, 

ożywienia  lokalnych i  regionalnych tradycji  kulturowych w  kierunku 

optymalnego zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. 

Głównym celem działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury jest rozwój 

i  kształtowanie  potrzeb oraz aspiracji  kulturalnych na  drodze powszechnego                          

i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności gminy. 

 

W strukturach GOK w Przedmościu znajdują się: 

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, Świetlica wiejska w Ruszowicach, Świetlica 

wiejska w Serbach, Świetlica wiejska w Borku, Świetlica wiejska w Grodźcu Małym, 

Świetlica wiejska w Wilkowie, Świetlica wiejska w Turowie, Świetlica wiejska w Bytniku, 

Świetlica wiejska w Zaborni, Świetlica wiejska w Szczyglicach, Świetlica wiejska  

w Krzekotowie, Świetlica wiejska w Kluczach oraz Świetlica wiejska w Starych Serbach. 

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu koordynuje również działalnością w siedmiu 

świetlicach środowiskowych. We świetlicach  prowadzone są różnorodne formy zajęć 

dla dzieci, jak również warsztaty skierowane dla seniorów. Istniejące placówki świetlic 

środowiskowych: Świetlica Środowiskowa w Przedmościu, Świetlica Środowiskowa  

w Ruszowicach, Świetlica Środowiskowa w Serbach, Świetlica Środowiskowa w Borku, 

Świetlica  Środowiskowa w  Turowie Świetlica  Środowiskowa w Wilkowie 

oraz Świetlica Środowiskowa w Grodźcu Małym. 

 

 



95 
 

Zrealizowane zadania i działania Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu 

oraz Świetlic Środowiskowych: 

 

 Sołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Głogów. Turniej był 
nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności sportowych, ale również 
okazją do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców. W turnieju udział 
wzięło dziewięć drużyn. Liczba uczestników turnieju około 120 osób. Koszt 
4 311,00 zł. 

 
  

 Tłusty Czwartek – XX rocznica tradycji wypiekania pączków przez zespół Zespołu 
Folklorystycznego Przedmościanki. Skierowana do mieszkańców Gminy.  
W działaniu uczestniczyło 80 osób. Koszt 2 686,17 zł. 
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 Szycie maseczek – cały zespół pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu podjął inicjatywę szycia maseczek. Oprócz pracowników GOK-u        
w akcję zaangażowane były mieszkanki Turowa i Wilkowa  oraz  Radny Powiatowy 
Marcin Kuchnicki. Maseczki  trafiły do  mieszkańców  Gminy Głogów, 
Szpitala Powiatowego w Głogowie, laboratorium, rehabilitantów, DPS w Głogowie, 

Oddziału Onkologicznego we Wrocławiu „Przylądek Nadziei” oraz do wszystkim 
potrzebujących. Ogólnie udało się uszyć ponad 4000 tys. maseczek. 

 

 VII Ogólnopolski Konkurs Kapel Ludowych w Chojnicach. Zespół 
Folklorystyczny „Grodzianki”  z  Grodźca Małego  podbił serca widowni i jury 
podczas VII  Ogólnopolskiego  Konkursu  Kapel ,,Na Szlaku Kultur" w  Chojnicach. 
Reprezentanci  Gminy  Głogów  za  swój  występ  otrzymali  wyróżnienie.  
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 Narodowe czytanie - udział w ogólnopolskiej akcji czytania „Balladyny” 
Juliusza  Słowackiego. Gmina  Głogów wystawiła  silną reprezentację. 
Nagranie było udostępnione na stronie fb., Gminy Głogów i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przedmościu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Iskierki laureatem Edycji Jesień 2020 - Nagranie Iskierek do konkursu w 50-tej 
Jubileuszowej edycji  programu Listy Przebojów  Radia Wrocław  zespół  
zakwalifikował się po raz drugi. Zespół został zwycięzcą w/w plebiscytu. 
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 Dożynki Gminne - tegoroczne dożynki odbyły się trochę w innej formie jak               
w poprzednich latach. Uroczystość ograniczona  była  do  Mszy Świętej, 
obśpiewywania wieńca oraz  obrzędu podzielenia  chleba  przez Wójta  Gminy 
Głogów. W uroczystości brało około 100 mieszkańców wraz z  zaproszonymi gośćmi. 
Koszt 1 110,00 zł 

 

 

 II Festiwal Grzybów Zdroje w Polanicy.  
Miejsce organizacji Polanickiego Grzybobrania gdzie podczas wydarzenia o oprawę 
muzyczna zadbał nasz Zespół Folklorystyczny „Serbowiacy”.  
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 Dzień Seniora w Jeleniej Górze. Zespół Folklorystyczny Grodzianki gościł na Dniu 
Seniora w Jeleniej Górze gdzie swoimi utworami podbijali serca jeleniogórzan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekorękodzieła "Las w słoiku" – warsztaty bezpłatne skierowane do mieszkańców 
naszej Gminy odbyły się w dwóch miejscowościach Szczyglice oraz Serby.  
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 Konkurs na "Najciekawszą Ozdobę Choinkową" pod patronatem Wójta Gminy 
Głogów. Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplom i nagrodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paczki Mikołajowe – paczki były skierowane dla dzieci zgodnie z regulaminem od 3 
roku życia do 12 roku życia na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego. W tym roku 
260 paczek zostało rozwiezionych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu. 
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 Ferii zimowe w Gminie Głogów.  
Atrakcyjna oferta Gminnego Ośrodka Kultury przekonała dzieci, że warto spędzić 
wolny czas z nami. W programie półkolonii nie zabrakło warsztatów plastycznych, 
warsztatów rękodzieła i kulinarnych, profilaktycznych. Odbyły się także zabawy 
sportowe i zajęcia z kształtowania umiejętności koncentracji i uwagi. Uczestnicy 
oprócz zajęć stacjonarnych skorzystali z wyjazdów do kina, basenu oraz spędzili 
wyjątkowe, radosne chwile, wypełnione aktywną zabawą na basenie czy tez w Parku 
Trampolin Jump Park Leszno. Atrakcją ferii był wyjazd do Manufaktury Cukierków 
i Lizaków "Słodkie Czary Mary" we Wrocławiu. Dzieci wzięły udział w integracyjnej 
imprezie pn. „Dar Serca Dzieciom  
Powiatu” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. 

 

Z zajęć i wyjazdów feryjnych skorzystało około 100 dzieci. 
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 Konkurs „Moje rymowanki-przeplatanki” – konkurs skierowany 
do dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Głogów. Uczestnicy i zwycięzcy 
otrzymali dyplom i nagrodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statuetki – co roku statuetki "Gaja 2020" rysowane, malowane, klejone, szyte są 
przez dzieci z Gminy Głogów. Trafią do wybitnych osobowości Ziemi Głogowskiej 
jako specjalne nagrody Fundacji Owocu Głogu. 
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 Konkurs ekologiczny "Recyklingowe zabawki" pod patronatem Wójta Gminy 
Głogów przy współpracy z Gminnym Portalem Środowiskowym. 
 

 Półkolonie w Gminie Głogów.   
Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci szeroki wachlarz proponowanych 
warsztatów na pięciu Świetlicach Środowiskowych. Odbywały się m.in., 
zajęcia muzyczne, audiowizualne, plastyczne, techniczne, florystyczne, krawieckie 
oraz sportowe. Na zakończenie Półkolonii uczestnicy otrzymali upominki ufundowane 
przez Wójta Gminy Głogów i Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Ogólnie 
w zajęciach wzięło około 70 dzieci. 
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 Zajęcia online z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu: 
 
„Ekogadzet” „Niemalże wszystko, co nas otacza, może być inspiracją do tego, by zaszczepić 
w każdym z nas ducha ekologii. W związku z tym GOK w Przedmościu stworzył 
zajęcia online z recyklingu. 

„Czytanie na drugie śniadanie” działanie skierowane w  kierunku promocji czytelnictwa. 
Zachęciło mieszkańców do wspólnego włączenia się w czytanie wybranej bajki, baśni czy też 
opowiadania. Czytanie książek okazało się być zbawienne czasie panującej sytuacji. Do akcji 
przyłączyli się mieszkańcy mali i duzi. 
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 Koszt wykonach prac remontowo-budowlane oraz wyposażenie sal. 

Zaoszczędzone środki budżetowe w okresie zagrożenia epidemiologicznego przez 

odwołanie wszystkich planowanych uroczystości zostały w większości 

rozdysponowane na remonty Gminnego Ośrodka Kultury (toalety, piętro – 

pomieszczenie socjalne/magazyn,) na Świetlicę w Ruszowicach ( kuchnia, częściowo 

hol, łazienki) oraz na pozostałe sale w celu podniesienia ich standardów – 42 070,65 zł 

Kuchnia- Świetlica Wiejska w Ruszowicach 

magazyn GOK w Przedmościu 
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toalety GOK w Przedmościu 

 

Wyposażenie, drobne wyposażenie świetlic oraz biura (krzesła/ stoły Przedmoście oraz 

Zabornia, wyposażenie toalet, gablota informacyjna, regały, żyrandole, oświetlenie 

Ruszowice, drzwi w Krzekotowie, szlifierka, małe AGD, meble biurowe, sprzęt biurowy itp.) 

– 49 662,41 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica Wiejska w Zaborni (krzesła/stoły, umeblowanie kuchni) 
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Gminny Ośrodek Kultury (stoły, krzesła) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica Wiejska w Ruszowicach (drzwi, oświetlenie holu, toalet) 

 

 

 

   

 

 

Świetlica Wiejska w Krzekotowie - drzwi 
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13. PRZEDSIĘBIORCY 

Na terenie Gminy Głogów na koniec 2020 roku działało 432 przedsiębiorstw/osób 

prowadzących działalność gospodarczą, co stanowi wzrost o 9,1% w stosunku 

do ubiegłego roku. Przeważającą ilość działalności gospodarczych w naszej Gminie zajmuje 

dział budownictwa – 100 przedsiębiorstw, następnie  handel wraz  z naprawą 

pojazdów samochodowych – 89 przedsiębiorstw oraz transport i gospodarka magazynowa, 

w tym przetwórstwo przemysłowe, kolejno 34 i 33 przedsiębiorstwa. Wszystkich 

wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej było 801. W tym aktywnych 

przedsiębiorstw: 327; prowadzonych w formie spółki/spółek cywilnych: 20; nierozpoczętych 

działalności: 4 oraz zawieszonych: 81. Ilość wykreślonych działalności w roku 2020 

wyniosła 369 przedsiębiorstw. Z 801 wpisów w 2020 roku, 538 stanowili mężczyźni, 

262 kobiety.  Najmłodsi przedsiębiorcy w Gminie to 27 osób w przedziale wiekowym  

18-20, a najstarszy przedsiębiorca jest w wieku 90 lat. Najwięcej przedsiębiorców stanowią 

ludzie    w wieku 29-51 lat.  

14. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA 
ODPADAMI,  MELIORACJE,  DROGI 

Bezdomne zwierzęta 

Dnia 24 marca 2020 r. Rada Gminy Głogów przyjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów 

na 2020 r.  

W 2020 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 2020 roku wyłapano 25 psów, wraz z psami wyłapanymi w latach poprzednich, 

Gmina Głogów zapewniła opiekę 33 psom. W 2020 r. zaadoptowanych zostało  

27 psów (2 psy – zgon, 1 poddano eutanazji, 1 oddany właścicielom). W 2020 roku 

wyłapano 10 kotów, wraz z kotami wyłapanymi w latach poprzednich, 

Gmina Głogów zapewniła opiekę 14 kotom.   
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W 2020 r. zaadoptowanych zostało 8 kotów (1 poddano eutanazji).  

Koszt realizacji całego zadania w 2020 r. tj. wyłapywanie, opieka, usługi weterynaryjne                       

i dokarmianie wyniósł 98 285,52 zł. 

Zabytkowy Park w miejscowości Borek 

Prace porządkowe związane z utrzymywaniem zabytkowego parku w Borku prowadzone               

były na bieżąco. 

W 2020 roku: 

 wykonano koszenie traw, 

 usuwanie odpadów z koszy, 

 prace porządkowe w alejkach. 

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

W 2020 r. opracowano aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Głogów na lata 2020-2023. Wykonawcą zadania był Pan Jakub Danielski z Wrocławia, 

a koszt opracowania wyniósł  3400,00 zł.  

W dniu 28.10.2020 r. Rada  Gminy Głogów  podjęła  uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Głogów na lata 2020-2023. 

Zrekultywowane składowiska odpadów w Turowie i Ruszowicach. 

Gmina Głogów posiada dwa zrekultywowane składowiska odpadów 

w miejscowości Turów i Ruszowice. Zgodnie z 

wydanymi decyzjami zatwierdzającymi rekultywację składowisk, zrekultywowane 

składowiska podlegają monitoringowi. 

W 2020 roku: 

 wykonano monitoring jakościowo – ilościowy wód podziemnych 

dla składowiska    w Turowie – koszt 1.959,92 zł, 

 wykonano koszenie traw na zrekultywowanym składowisku 

w miejscowości Ruszowice i Turów – koszt 648,00 zł, 

 wykonano pomiary geodezyjne składowisk w miejscowości Ruszowice i Turów –

koszt 1.100,00 zł. 

 zamówiono wyniki  pomiarów  dobowej wysokości  opadów atmosferycznych                           

z instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej – koszt 447,15 zł. 
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Wyłączenia z produkcji rolniczej 

W 2020 roku poniesiono koszty związane z włączeniami  z  produkcji  rolnej gruntów  

w wysokości 67.506,02 zł.  

Melioracje. Konserwacja i koszenie rowów melioracyjnych 

W 2020 roku przeprowadzono prace konserwacyjne i melioracyjne następujących rowów: 

 konserwacja rowu (dz. nr 331/3 i 275, obręb Ruszowice) o długości 380 m, koszt – 

52.544,00 zł. 

Zadanie polegało na: wykoszeniu, odmulaniu, pogłębianiu rowu, usuwaniu porostów, 

ścinaniu krzaków i podszycia, czyszczeniu przepustów, naprawie skarpy oraz umocnieniu 

płytami ażurowymi.  

Na ww. zadanie  Gmina  Głogów  otrzymała  dofinansowanie w wysokości 26.272,00 zł                           

z Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego. 

 

Ponadto pracownicy Gminy wykonywali prace polegające na bieżącym koszeniu rowów 

należących do Gminy Głogów. 

Zakup sprzętów  

W 2020  roku na potrzeby gminy zakupiono traktor wraz z pługiem i rozsiewaczem. Łączny 

koszt wyniósł – 154.918,50 zł. 

 

Zakupiony sprzęt służył m. in. do zimowego utrzymywania dróg w sezonie 2020/2021,                        

a traktor będzie wykorzystywany do prac komunalnych na terenie Gminy. 

Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów 

W 2020 r. wykonano, zgodnie z decyzjami Starosty Głogowskiego nasadzenia zastępcze 

drzew z gatunku lipa drobnolistna (10 szt.) oraz klon pospolity (2 szt.). Zakupiono również 

drzewka ozdobne do miejscowości wilków. Łączny koszt zadania wyniósł 2.873,92 zł. 
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Szacowanie skutków powodzi 

W  2020 roku została  powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego  komisja  do spraw 

szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

spowodowanych powodzią. 

 

Komisja po wizjach w terenie sporządziła 7 protokołów wraz z protokołami cząstkowymi  

do innych gmin. Prace komisji trwały od października do grudnia 2020 r. 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami 

W 2020 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 1.447 421,20 zł, 

natomiast na akcje sprzątania świata – 12.406,23 zł. 

 

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

biorących udział w ww. działaniach na łączną kwotę 310,00 zł. 

Gmina Głogów na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonującego 

od ponad 7 lat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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 6.163 mieszkańców (wg danych pochodzących 

deklaracji o wysokości  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi). Natomiast 

nieruchomości niezamieszkane obejmują 55 podmioty (punkty handlowe, usługowe, 

gastronomiczne, ogródki działkowe). 
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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.  

 

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. 
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W  2020 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 2020 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 2013-2020 

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 2020 r. na podstawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz ustawy o odpadach, podmioty wytwarzające odpady, wprowadzające na rynek krajowy 

produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, 

a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi 

nabywcy opakowań zobowiązani byli do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie 

BDO (Baza 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. 

 

Ilość zebranych i odebranych odpadów komunalnych podano w oparciu roczne 

sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne złożone za pośrednictwem Bazy 

BDO za  2020 r. 
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Poniższa tabela przedstawia łączną masę odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy 

w  2020 r. z  nieruchomości  zamieszkanych oraz  niezamieszkanych z  podziałem 

na poszczególne frakcje oraz sposób  ich zagospodarowania.  

 

W  poniższej tabeli  nie  zostały uwzględnione odpady zebrane w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 

Nazwa i adres instalacji, do której 
zostały przekazane odpady 

komunalne 
 

 

Kod 
odebranych 
odpadów ko
munalnych 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunaln

ych 

 

Masa odebranych 
odpadów komuna

lnych 

[Mg] 

 

Sposób 
zagospodarowani

a odebranych 
odpadów komuna

lnych 

Fabryka Regranulatu 
Mirosława Bokowa, Tuczno, ul. 

Bydgoska 10                  88-
100 złotniki Kujawskie 

15 01 02 
Opakowania z tworz

yw sztucznych 
17,9259 R3 

ATUS GROUP Sp. z o.o., Sp. k.  
Sadkowa Góra 12, 32-800 Borowa 

15 01 02 Opakowania z tworz
yw sztucznych 

24,200 R3 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzana zmieszany

ch odpadów komunalnych      
w Głogowie –  

GPK-SUEZ Głogów sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

15 01 02 Opakowania z tworz
yw sztucznych 

0,114 R12 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzana zmieszany

ch odpadów komunalnych      
w Głogowie –  

GPK-SUEZ Głogów sp. z o. o.  
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
278,04 R12 

REMONDIS Glass Recycling 
Polska           Sp. z o.o. ul. 

Wawelska 107               64-920 Piła 
15 01 07 Opakowania ze szkła 63,48 R5 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Głogowie - 

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

170101 

Odpady betonu 
oraz gruz betonowy 

z rozbiórek 
i remontów 

37,92 R5 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Głogowie - 

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

17 01 07 

Zmieszane odpady                       
z betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych 

materiałów ceramicz
nych                          

i elementów 
wyposażenia inne 
niż wymienione                              

w 17 01 06 

759,00 R5 

Elektrorecykling Sp. z o.o.                         
ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl  

20 01 23* 
Urządzenia zawieraj

ące freony 
1,10 R12 

Elektrorecykling Sp. z o.o.                           
ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl 

20 01 35* 

Zużyte 
urządzenia elektrycz

ne i elektroniczne 
inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 

2,280 R12 
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Tabela: Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy w 2020 r. 

Z terenu Gminy Głogów w 2020 r. zostało odebranych łącznie  3.692,85 Mg 
odpadów komunalnych.  

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

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 

23 zawierające 
niebezpieczne 

składniki 

Elektrorecykling Sp. z o.o.                               
ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl 

20 01 36 

Zużyte 
urządzenia elektrycz

ne i elektroniczne 
inne niż wymienione             
w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

0,200 R12 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszan

ych odpadów komunalnych                
w Głogowie –GPK – 

SUEZ Głogów                 Sp. z o.o. 
  ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

2154,150 D13 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszan

ych odpadów komunalnych                
w Głogowie –GPK – 

SUEZ Głogów         Sp. z o. o., 
  ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
30,00 R12 

LEIPA Georg Leinfelder GmbH, 
Kuhheide 34, Schwedt                                

16-303 Schwedt 
15 01 01 

Opakowania             
           z papieru 

i tektury 
51,1057 R3 

Sortownia selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych –  

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

15 01 01 
Opakowania             

            z papieru 
i tektury 

4,1743 R12 

RIPOK Zaplecze Magazynowo - 
Transportowe 

15 01 03 
Opakowania             

            z drewna 
94,68 R13 

Chemeko system sp. z o. o.                          
ul. Jerzmanowska 4-6                                     

54-519 Wrocław 
17 03 80 Odpadowa papa 2,34 R12 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Głogowie - 

GPK – SUEZ Głogów Sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

17 05 04 

Gleba i ziemia,                  
w tym kamienie, 

inne niż wymienione 
w 17 05 03 

17,38 R5 

Sortownia selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych- GPK- 

SUEZ Głogów Sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
154,76 R3 

SUMA 3.692,8499  
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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 wpływa 

na pogłębienie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej, a co za tym idzie poszerzenia 

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

W 2020 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów zebrano 108,87 Mg odpadów 

komunalnych. 
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Poniższa tabela przedstawia łączną masę zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy 
w  2020 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych.   

 

Nazwa i 
adres 

punktu 

 

Kod 
zebranych 

odpadów ko
munalnych 

 

Rodzaj zebranych 
odpadów komunalnych 

 

Masa ze
branyc

h 
odpadó
w komu
nalnych

[Mg] 

 

Nazwa i adres instalacji, 
do której zostały przekazane 

odpady komunalne 
 

 

Sposób 
zagospoda
rowania z
ebranych 
odpadów 

Przemysłow
a 7A, 67-200 

Głogów 

       15 01 01 
Opakowania  

z papieru i tektury 
1,686 

Eco Schrottecycling GmbH, 
Eisenhuttenstadt, Niemcy 

 

R4 

       15 01 02 
Opakowania z tworzyw szt

ucznych 
1,036 

PRT Radomsko                sp. z o.o., 
ul. Geodetów 8                          97-

500 Radomsko 

 

R3 

15 01 04 Opakowania z metali 0,87 
Eco Schrottecycling GmbH, 

Eisenhuttenstadt, Niemcy 
R4 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,444 
REMONDIS Glass Recycling 
Polska                 sp. z o.o., ul. 

Portowa 22 102 Gliwice 

 

R5 

 

16 01 03 Zużyte opony 2,601 
Recykl Organizacja Odzysku S.A.,                   
ul. Gubińska 18,                66-600 

Krosno Odrzańskie 

R12 

17 01 01  
Odpady betonu 

oraz gruz betonowy 
z rozbiórki i remontów 

3,240 

Składowisko odpadów innych iż 
niebezpieczne                        

i obojętne w Głogowie- GPK- 
SUEZ Głogów         Sp. z o.o. 

R5 

17 01 07 

Zmieszane odpady                 
z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych 
materiałów ceramicznych                            
i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione                              
w 17 01 06 

39,707 

Składowisko odpadów innych iż 
niebezpieczne                         

i obojętne w Głogowie- GPK- 
SUEZ Głogów         Sp. z o.o. 

R5 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freony 
0,160 

Elektrorecykling                 Sp. 
z o.o., Sękowo 59 64-300 Nowy 

Tomyśl 

R12 

20 01 35* 

Zużyte 
urządzenia elektryczne                                 
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,307 
Elektrorecykling                 Sp. 

z o.o., Sękowo 59 64-300 Nowy 
Tomyśl 

 

R12 

20 01 36  
 

Zużyte 
urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  
20 01 23                      i 20 

01 35 

4,566 
Elektrorecykling                 Sp. 

z o.o., Sękowo 59 64-300 Nowy 
Tomyśl 

R12 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
17,215 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania zmies

zanych odpadów komunalnych                           
w Głogowie GPK- 

R3 
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Tabela: Masa odebranych odpadów komunalnych w PSZOK w 2020 r. 

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. 

 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 

SUEZ Głogów                  Sp. z o. 
o. 

ul. Komunalna 3                67-200 
Głogów 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 35,357 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania zmies

zanych odpadów komunalnych  
w Głogowie GPK- SUEZ Głogów  

Sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3                67-200 

Głogów 

R12 

 

15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe 
0,015 

GPK SUEZ Głogów Sp. z o. o.                         
ul. Przemysłowa 7A,           67-200 

Głogów 

R13 

20 01 35* 

Zużyte 
urządzenia elektryczne                                 
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,581 
GPK SUEZ Głogów Sp. z o. o.                          
ul. Przemysłowa 7A    67-200 

Głogów 

R13 

16 06 05 
Inne baterie  

i akumulatory 
0,03 

GPK SUEZ Głogów Sp. z o. o.,                           
ul. Przemysłowa 7A            67-200 

Głogów 

R13 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
0,051 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania zmies

zanych odpadów komunalnych  
w Głogowie GPK- 

SUEZ Głogów              Sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3                67-200 

Głogów 

R12 

SUMA 
108,86

6 
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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. 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

W 2020 r. została opracowana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Głogów. Zadanie realizowane było przez firmę Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii nauk z siedzibą w Krakowie, z którą w dniu 13 

lipca 2020 r. została podpisana umowa. Wartość zadania wyniosła 12.054,00 zł. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

W 2020 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 zbieraniu, transporcie  
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i utylizacji wyrobów zawierających azbest, Gmina w drodze zapytania ofertowego wyłoniła 

wykonawcę – firmę Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z którą w dniu 

13 lipca 2020 r. podpisała umowę. 

Realizacją zadania na terenie Gminy Głogów było objętych 10 nieruchomości, w sołectwach: 

Grodziec Mały, Ruszowice, Serby, Klucze, Stare Serby. Ww. firma realizowała zadanie  

w okresie od 13 lipca do 28 sierpnia 2020 r. W ramach zawartej umowy 

Wykonawca zobowiązany był do 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 10,36 Mg odpadów zawierających azbest. Wartość 

zadania w 2020 r. wyniosła 5.482,51 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. 

 

Złożony azbest na jednej z posesji w miejscowości Serby oraz miejsce po usunięciu azbestu 
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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, 

 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, 
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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 kompostowników. 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. Natomiast wersja elektroniczna ulotek 

wykorzystywana jest do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na stronie 

internetowej urzędu oraz fanpage na Facebooku. 
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 przygotowanie, wydanie i kolportaż ulotki na temat zanieczyszczonego powietrza, 

niskiej emisji, zagrożeń wynikających ze stosowania złej 

jakości paliwa oraz użytkowania kotła niespełniającego norm, obowiązku wymiany 

pieca na ekologiczne oraz zasadach uchwały antysmogowej. 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. Natomiast 

wersja  elektroniczna  ulotek wykorzystywana  jest do  prowadzenia  działań 

informacyjno-promocyjnych na  stronie internetowej urzędu oraz fanpage 

na Facebooku. 



125 
 

 
 

 
 

 w drugiej połowie 2018 r. zawarto, a w latach 2019-2020 roku kontynuowano umowę 

współpracy z fundacją Nasza Ziemia w ramach prowadzenia oraz koordynowania 

pilotażowego programu fundacji pod nazwą REPETA. W ramach przedsięwzięcia  
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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, 

 w 2020 roku kontynuowano prowadzenie, założonego w marcu 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. 

 działania edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami prowadzone są także na profilu gminy pod adresem:  

https://www.facebook.com/Gmina-G%C5%82og%C3%B3w-213023919512002/ 

 zakup jednostkom edukacyjnym z terenu gminy worków i rękawiczek na akcję 

Sprzątania Świata Polska, 

 zakup 3 sztuk pojemników w kształcie serc do zbiórki plastikowych nakrętek. 

Pojemniki przekazano do Szkół z terenu Gminy Głogów. Zebrane nakrętki 

przekazywane są na rzecz potrzebujących dzieci, 

 ogłoszenie 2020 r. konkursu pn.: „Recyklingowa pocztówka z wakacji”. Konkurs 

skierowany był do dzieci w wieku 6-13 lat, zamieszkujących na terenie Gminy 

Głogów. Zadaniem uczestników  konkursu było  zaprojektowanie                                 

i wykonanie  pocztówki  z wakacji  z wykorzystaniem materiałów i surowców 

wtórnych. W terminie do dnia 11.09.2020 r. wpłynęło 17 prac, spośród 

których komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznała wyróżnienia.  

 ogłoszenie 2020 r. konkursu pn.: „Ekologiczny kalendarz na 2021 rok”. Konkurs 

skierowany był do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych, zamieszkujących 

na terenie Gminy Głogów. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy 

plastycznej o tematyce związanej z gospodarką odpadami, segregacją odpadów, 
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ograniczeniem wytwarzania odpadów (np. stosowaniem i wykorzystaniem 

pojemników i  toreb wielokrotnego użytku), ochroną powietrza, 

w szczególności zakazem spalania śmieci, ochroną zdrowia przed smogiem. 

Spośród złożonych prac Komisja konkursowa wyłoniła trzynastu laureatów konkursu.  

 Wydanie  kalendarza  ekologicznego na rok 2021 r. z  kartami  prac 

laureatów organizowanego konkursu pn.: „Ekologiczny kalendarz na 2021 rok”. 

 

 ogłoszenie 2020 r. konkursu pn.: „Naszą misją - walka z niską emisją”. Konkurs 

skierowany był do dzieci z klas IV-VIII, zamieszkujących na terenie Gminy Głogów. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce 

ekologicznej, której motywem przewodnim będzie zjawisko „niskiej emisji”, 

ochrona powietrza, w szczególności zakaz spalania śmieci, ochrona zdrowia przed 

smogiem. W terminie do dnia 06.11.2020 r. wpłynęły 4 prace, spośród 

których komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznała wyróżnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce w konkursie Naszą misją – walka z niską emisją 
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 ogłoszenie w kwietniu 2020 r. II edycji konkursu pn.: „Najładniejszy ogródek 

przydomowy w 2020 r.” dla mieszkańców Gminy Głogów. Komisja konkursowa 

wyłoniła najładniejszy ogródek przydomowy prowadzony przez mieszkankę 

Wilkowa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania oraz nagrody – 

przydatne narzędzia ogrodnicze. 

 

  

Fot.. Najładniejszy ogródek przydomowy w 2020 r. w Wilkowie przy ul. Sosnowej. 

 

Źródło: Urząd Gminy Głogów 

 

 ogłoszenie w maju 2020 roku konkursu na logo Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w  Serbach. Do  dnia  29.05.2020 r. wpłynęły 3 prace, z których 

wyłoniono laureata konkursu.  

Logo wykorzystywane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach 

w materiałach promocyjnych, papierze firmowy, na stronie internetowej oraz fanpage 

Zakładu na Facebooku. 
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Fot. …. Zwycięskie logo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach.  

Źródło: Urząd Gminy Głogów 

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

odpadami, opracowanie i wydanie ulotek informacyjnych) w 2020 r. Gmina Głogów 

przeznaczyła około 20.267,70 zł.             

Drogi, przystanki autobusowe 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg w Gminie wynosiła 86 km. Drogi o nawierzchni 

asfaltowej stanowiły 24 km, betonowej – 2 km, z kostki polbrukowej – 7 km.                 

Drogi o nawierzchni z tłucznia stanowiły 43  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 2020 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 2020 roku koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły: 28.530,00 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 204.048,00 (wydatki poniesione na dostawę materiałów na drogi oraz usługi sprzętowe 

na drogach). 
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Ponadto, w 2020 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg: 

 przeprowadzono remont zjazdów z dróg w miejscowości Turów i wilków – koszt 

13.751,60 zł, 

 utwardzono działkę prowadzącą do budynku nr 68 przy ul. Tęczowej w Ruszowicach 

– koszt 22.290,88 zł, 

 wymieniono nawierzchnię na odcinku pasa drogowego na ul. Nowy Wilków   

w Wilkowie – koszt 8.934,45 zł, 

 wymieniono nawierzchnię na odcinku pasa drogowego na ul. Turkusowej                            

w Ruszowicach – koszt 13.356,10 zł, 

 zlecono wykonanie  barierek przy przepustach drogowych 

w  miejscowości  Przedmoście – koszt 2.533,80 zł, 

 zamontowano bariery ochronne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu, 

 udrożniono studzienki kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, 

 wykoszono pobocza dróg gminnych, 

 odmalowano  pasy na  drogach gminnych w  miejscowości  Ruszowice 

oraz  oznakowania  progów  zwalniających  w  miejscowości  Ruszowice i Wilków, 

 wykonano przejście dla  pieszych na skrzyżowaniu ul. Białej i  Tęczowej 

w Ruszowicach, 

 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, 

 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 ulicy Leśnej/Sosnowej/Jarzębinowej                      

w Wilkowie oraz na skrzyżowaniu ulicy Białej i Tęczowej w Ruszowicach (nowe 

przejście dla pieszych),  
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 przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę zadania polegającego 

na „Rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj 

oraz wymianę opraw na LED przy ul. Poniatowskiego w Ruszowicach”. W 2020 r. 

wykonano wymianę opraw na ledowe, natomiast doświetlenie przejścia dla pieszych, 

z uwagi na procedury administracyjne prowadzone z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei 

we Wrocławiu, odbyło się w lutym 2021 r. Całkowity koszt zadania wyniósł: 

134.489,79 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę: 109.341,29 zł. 

 
Oprawy ledowe przy ul. Poniatowskiego 

 

 zlecono  zagęszczenie  oświetlenia  drogowego – montaż dodatkowych lamp                           

w miejscowościach: Grodziec Mały, Borek, Wilków, Przedmoście, Serby i Ruszowice 

oraz wymianę lamp sodowych na ledowe przy ul. Głównej w Serbach, 

 przeprowadzono zagęszczenie oświetlenia – montaż opraw ledowych na 2 słupach 

przy ul. Kolejowej w Serbach – koszt 10.824,00 zł, 

 zamontowano dwie oprawy ledowe na terenie OSP w Wilkowie. 

 

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 2020 r. na terenie Gminy funkcjonowały 32 przystanki komunikacyjne. W ramach 

bieżącego  utrzymywania  przystanków  przeprowadzono  niezbędne remonty tj.  malowanie  
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ścian, ławek, wymiana   szyb lub pleksy. Utrzymywanie przystanków obejmowało także 

wywóz odpadów z koszy oraz bieżące porządkowanie.  

        

W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół – przeniesiono przystanek 

z drogi powiatowej do centrum w miejscowości Krzekotów. 

 

          

Remonty przystanków na terenie gminy         Przystanek w miejscowości Krzekotów 

 

Ponadto zakupiono dwie nowe wiaty przystankowe do miejscowości Borek 

oraz Przedmoście. Koszt zakupu wraz z montażem i transportem wyniósł: 13.200,00 zł. 
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15. CMENTARZE: 

Na  terenie  Gminy Głogów  występują  4 cmentarze  komunalne  w  m. Serby,              

Klucze, Wilków, Krzekotów. Na ww.  cmentarzach prowadzona  jest 

ewidencja  elektroniczna,  która corocznie   jest uzupełniana w zakresie przeprowadzonych 

ekshumacji, opłat oraz pochówku. Gmina zatrudnia 1 osobę do sprawowania nadzoru nad 

porządkiem oraz opieki nad cmentarzami. Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie 

odpowiada  za  zadanie  utrzymywanie porządku tj.  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 2020 na cmentarzach komunalnych to : 

 coroczne przeprowadzenie  zabiegów  pielęgnacyjnych drzewostanu na cmentarzu 

komunalnym w m. Serby  

 zakupiono kose spalinową za 950,00 zł. 

 

 

16. PLACE ZABAW: 

Na terenie Gminy Głogów posiadamy place zabaw w każdej miejscowości oraz w kilku 

miejscowościach siłownie zewnętrzne. W roku 2020 zostały zakupione i zamontowane 

dodatkowe urządzenia na placach zabaw, według potrzeb zgłoszonych przez sołtysów danej 

miejscowości. Urządzenia zostały zakupione do miejscowości: Wilków, Stare Serby, Klucze, 

Turów  oraz  Bytnik. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 23 838,45 zł. Poza tym 

zakupiono materiały do napraw i konserwacji placów zabaw na kwotę 1 000,00 zł.  
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17. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach rozpoczął działalność od 1 lipca 2020 r. 
W zakładzie zatrudnionych jest 11 osób.  

Zakres realizacji zadań Zakładu to – utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków, wystawianie faktur w tym 
zakresie, prowadzenie księgowości. W dalszym etapie zakład – zgodnie ze statutem – ma 
rozszerzyć swoją działalność o prowadzenie cmentarzy komunalnych, prace porządkowe  
i utrzymanie zieleni na terenach gminnych. 

W okresie od lipca do grudnia 2020 r. dla potrzeb działania zakładu zostały zakupione 
niezbędne narzędzia do wykonywania prac związanych z zakresem działalności ZGK, w tym 
m.in.:  
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 młot udarowy Makita,  

 młoto-wiertarkę udarową Makita,  

 piłę szablastą,  

 szlifierkę kątową Milwaukee,  

 myjkę Karcher,  

 odkurzacz przemysłowy,  

 wkrętarkę Makita,  

 zestawy kluczy, śrubokrętów 

Wraz z rozpoczęciem działalności Zakładu, w celu usprawnienia działania,  należało dokupić 
niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie specjalistyczne: 

 4 pompy do przepompowni ścieków 

 1 pompę zatapialną 

 1 traktor marki Zetor Major wraz z pługiem do odśnieżania i rozrzutnikiem 

Grupa wodno-kanalizacyjna,  przez 7 dni w tygodniu systematycznie przyczynia się 
do poprawy jakości wody pitnej oraz zmniejszenia usterkowości sieci wodno-kanalizacyjnej 
w naszej Gminie.  

Dzięki ww. tym zabiegom, jakość wody jest obecnie na wysokim poziomie, natomiast ilość 
awarii sieci spadła o 60 %.  

 

Dużym sukcesem grupy jest brak awarii Stacji Uzdatniania wody w Borku (SUW). 

Zakład koncentruje się na pracach zabezpieczających, profilaktycznych, jak również realizuje 
stały nadzór nad infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w Gminie Głogów. Należy tutaj 
wyróżnić: 

 systematyczne przeglądy przepompowni ścieków, 

 zintensyfikowane prace zabezpieczające jakość wody pitnej, w tym płukanie filtrów 
na stacji uzdatniania wody w Borku w cyklu co dwa dni, 

 przeprowadzanie  szczegółowych kontroli  przez  7 dni w tygodniu 
na  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Borku,  co  wpływa  na  brak  awarii  SUW-u, 

 wymiana starych przyłączy do budynków na nowe, 

 bieżące usuwanie wszelkich awarii na bieżąco,  
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 bieżąca wymiana starych wodomierzy na wodomierze z funkcją zdalnego odczytu,  

 regularny odczyt stanu wodomierzy przez inkasenta (raz w miesiącu), 

 bieżące odśnieżanie gminnych dróg i chodników.  

o Jest to możliwe dzięki ww. zakupionemu przez Gminę traktorowi marki Zetor 
Major wraz z pługiem do odśnieżania i rozrzutnikiem, który umożliwia szybki 
i sprawny dojazd do trudno dostępnych odcinków dróg, 

 zabezpieczenie bazy dla pojazdów specjalistycznych ZGK (m.in.: traktor parkuje 
w specjalnie do tego przygotowanym garażu ZGK), 

 magazynowanie we własnym zakresie środków ochrony dróg przed gołoledzią – 
w okresie zimowym na terenie zakładu przechowuje się niezbędną ilość piasku 
i soli drogowej do zastosowania podczas utrzymania dróg.  

 

18. REMONTY W URZĘDZIE GMINY: 

W roku 2020 doposażono urząd w następujące rzeczy: 

 zakupiono meble dla 2 stanowisk pracy oraz doposażenie – wartość – 4.993,80 zł.; 

 zakupiony został materiał na  stworzenie  Biura  obsługi  mieszkańca oraz lady  
w pomieszczeniach biurowych koszt około 600,00. Prace zostały wykonane przez 
pracowników urzędu- wykonane prace wiązały się z poprawą bezpieczeństwa pracy   
w okresie pandemii koronawirusa; 

 zakupiony został samochód służbowy Fiat Tipo; 

 

Aby polepszyć wizerunek Urzędu, został zagospodarowany plac przed wejściem 
tj. posiana została trawa, zakupiono rośliny oraz kamień ozdobny, ławka, kosz na śmieci, 
stojak na rowery.  Wykonanie trawnika wraz z wymianą gruntu zostało zlecone. Pozostałe 
prace były wykonane przez pracowników Urzędu. Koszt wykonanych prac wraz z materiałem 
wyniósł  -5 165,18 zł. 

Ze względów estetycznych został pomalowany oraz zabezpieczony lakierem  korytarz na II     
i III piętrze. Koszt zakupu materiałów to - 4 885,96 zł. Korytarze został odnowione sposobem 
gospodarczym, przez pracowników Urzędu.  

Został wykonany napis 3 D na budynku Urzędu - koszt - 2.700,00 zł  
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19.   SPRAWY ADMINISTRACYJNE: 

Obsługa mieszkańców 

 liczba korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną wyniosła – 
9.055 szt.; 

 liczna korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy poprzez platformę e-puap – 
1.211szt.; 

 Korespondencja wychodząca: - listy polecone - 8968 szt.; listy zwykłe - 5070 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. 

Zebrania wiejskie 

W roku 2020 na terenie Gminy Głogów odbyły się dwa zebrania wyborcze, podczas których 

wybrano nowych sołtysów.  5 lipca 2020 r. wybory odbyły się w Zaborni, gdzie mieszkańcy 

wsi na sołtysa wybrali P. Alicję Jaworską, a 4 sierpnia w Wilkowie, gdzie sołtysem został       

P. Grzegorz Ochałek. Okres pandemii koronawirusa ukazał konieczność zmiany statutów 

sołectw, głównie w zakresie wyboru sołtysa. Ograniczenia w zakresie gromadzenia się osób, 

uniemożliwiły organizację zebrań wiejskich bezpośrednio po pojawieniu się wakatów na tych 

stanowiskach, powodując tym samym brak sołtysa w dwóch miejscowościach Gminy.            

W najbliższym czasie należy rozpocząć działania w celu dostosowania statutów sołectw  

do zmieniających się warunków i zagwarantowanie możliwość organizacji wyborów, nawet  

w sytuacjach trudnych. 

Biuro Rady 

 Od roku 2020 została uruchomiona transkrypcja napisów na nagraniach sesji Rady 
Gminy. 

 W celu poprawy jakości odbioru transmisji  z sesji  Rady Gminy został zakupiony 
system konferencyjny wraz z mikrofonami. Zakupiony zestaw wpłynął znacząco 
na jakość dźwięku podczas transmisji sesji online. 
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Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

Zgodnie ze stanem na 31.12.2020 r. na terenie Gminy Głogów: 

 funkcjonowało 28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadało zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu, w tym 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do  spożycia  poza  miejscem sprzedaży (sklepy) 

oraz 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne); 

 obowiązywało 61 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 49 zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) oraz 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

W roku 2020 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) 

6 5 4 15 1 0 0 1 16 

oraz 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ponadto w 2020 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 2020 łączna wartość sprzedanego alkoholu na terenie Gminy Głogów 

wyniosła - 16 515 639,27 zł. z czego: 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa o wartości – 6 727 955,17 zł. 

 od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa o wartości – 2 143 733,01 zł. 

 pow. 18% zawartości alkoholu o wartości – 7 643 951,09 zł. 

 

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych w 2020 roku przez Gminę z tytułu 

rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wyniosła 343 542,35 zł. 
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Organizacje pozarządowe  

Rada Gminy Głogów uchwałą nr XVI/119/2019 z dnia 28 listopada 2019 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 2020 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 2020 

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 200 150,00 zł. 

 

W  ramach ogłoszonego  otwartego  konkursu wpłynęło 7 ofert na  realizację 

wskazanego zadania publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 6 stowarzyszeniom 

przyznano dotacje na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej 

i sportu. Wysokość dotacji została przedstawiona w rozdziale sport.  

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. 
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20. OBRONA NARODOWA: 

Obrona narodowa w liczbach: 

1. Ilość osób podlegających służbie wojskowej – 38, stawiło się – 38, 

2. Ilość świadczeń na rzecz obronności – 7, w tym: 

a. osobistych – 7, 

b. rzeczowych – 0, 

3. Ilość Decyzji na podstawie Ustawy o obowiązku obrony RP – 11 (7 decyzji 

nakładających, 4 decyzje uchylające świadczenia osobiste), 

4. Liczba szkoleń i treningów obronnych – 4, w tym: 

a. 2 treningi stałego dyżuru Wójta Gminy Głogów (15.05 i 23.10.2020r) – uwag 
nie było, 

b. 2treningi dot. „Przeciwdziałania zagrożeniom 
w cyberprzestrzeni dla funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych 
w administracji publicznej”  

c. – uwag nie było, 

5. Liczba aktualizacji dokumentów – 60.  

6. Liczba reklamowanych od służby wojskowej – nie było. 

7. Uzgodniono z wojewodą Dolnośląskim Plan Szkolenia Obronnego Gminy Głogów 

na 2020 rok i „Program Szkolenia Obronnego Gminy Głogów na lata 2020 – 2023”. 

8. Opracowano sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminę Głogów wynikających 

z „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 

i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego. 

21. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 

1. Zwiększono budżet Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem 
na walkę z  pandemią COVID-19 i  chorobą SarsCov 2, z  którego 
wydatkowano środki finansowe, min. na zakup: 

  maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Głogów, pracowników Urzędu 

Gminy i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Głogów, 

 zakup płynów dezynfekujących na potrzeby Urzędu Gminy Głogów i podległych 

jednostek organizacyjnych, 
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 sprzętu i wyposażenia ochronnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Głogów, 

 4 tysięcy sztuk maseczek chirurgicznych na potrzeby 

Głogowskiego Szpitala Powiatowego, 

 urządzenia HNFC wraz z osprzętem do terapii wysokoprzepływowej (tlenowej) na 

potrzeby Oddziału Wewnętrznego Głogowskiego Szpitala Powiatowego do 

leczenia mieszkańców powiatu głogowskiego, w tym mieszkańców Gminy 

Głogów. 

2. Zaktualizowano Załączniki do Planu Operacyjnej Ochrony Gminy przed Powodzią.  

3. Wskazano PGW „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Legnicy miejsca na terenie Gminy 
Głogów, w których potrzebna jest interwencja, prace konserwatorskie i melioracyjne 
mające na celu udrożnienie cieków wodnych. 

4. Uczestniczono w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

5. Zaktualizowano wykaz  podmiotów  z  terenu Gminy Głogów,  do  których 
Huta Miedzi Głogów przekaże informację dotyczącą poważnej awarii. 

6. Uczestniczono w ćwiczeniach ratowniczych dla zakładu KGHM „Polska Miedź” 
S.A Oddział Huta Miedzi Głogów oraz w wypracowaniu wniosków wynikających 
z tych ćwiczeń. 

7. Monitorowano we współpracy z WZK Starostwa  Powiatowego w  Głogowie 
zagrożenie wystąpienia wirusa ASF u dzików  zgodnie  z  Decyzją wykonawczą 
Komisji  Europejskiej nr 2020/1568 z dnia 27.10.2020 roku zmieniającą załącznik 
do  decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie 
zdrowia  zwierząt  w  odniesieniu  do  afrykańskiego  pomoru świń. 

8. Opracowano dane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie 
w zakresie: 

 liczby mieszkańców Gminy Głogów, 

 zagrożonych powodzią miejscowości (sołectw) Gminy Głogów, 

 ilości mieszkańców i miejscowości przewidzianych do ewentualnej ewakuacji, 

 wykazu zagrożonych budynków, zakładów i innych obiektów. 

9. Dokonano zakupów i uzupełniono gminny magazyn przeciwpowodziowy, sprzętu ZK 
i OC w postaci: 

a) zakupu 31 zestawów kwaterunkowych, 

b) zakupu 3 kompletów odzieży roboczej. 
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10. Wskazano osoby uprawnione do reprezentowania Urzędu Gminy Głogów w zakresie 
Umowy Nr.RU.155.2020 z dnia 5.11.2020 roku w dot. zimowego utrzymania dróg 
na terenie Gminy Głogów oraz na  bieżąco  sporządzano  Raporty 
z  zimowego utrzymania  dróg na terenie Gminy Głogów. 

22. OBRONA CYWILNA: 

1. Wydano Zarządzenie Wójta Gminy Głogów w sprawie przygotowania, organizacji 
i  funkcjonowania  gminnego  systemu wczesnego  ostrzegania  o zagrożeniach 
oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania ludności, 

2. Opracowano wytyczne Wójta Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych 
zasad organizacji i  funkcjonowania, roli i  zadań gminnego  Systemu 
Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i alarmowania (SWiA). 

3. Wystąpiono  do  Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
o  nadanie  uprawnień kadrze kierowniczej Urzędu ( Wójt, Zastępca wójta, 
Sekretarz Gminy) do Systemu Informacyjnego SMS województwa dolnośląskiego.  

4. Opracowano i uzgodniono z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Głogowskiego „Plan 
działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Głogów w 2020 roku”. 

5. Uczestniczono w  4 treningach wojewódzkich i  powiatowych systemu 
powszechnego  ostrzegania  o  uderzeniach z  powietrza – sporządzono 
4 dzienniki działań. 
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23. PRIORYTETY DZIAŁANIA NA 2021 ROK 
ORAZ LATA NASTĘPNE: 

 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

2. Budowa, przebudowa i remont dróg, ścieżek rowerowych i oświetlenia; 

3. Rozbudowa obiektów sportowych; 

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.   

 

 


