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RAPORT O STANIE GMINY GŁOGÓW W ROKU 2021 

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 2021. 

Raport jest podsumowaniem 2021 roku ze wskazaniem głównych kierunków i priorytetów na 
2022 rok i lata następne. 
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1. FINANSE GMINY: 

Budżet 

Budżet Gminy Głogów na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Głogów      Uchwałą Nr 
XXXI/250/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. i  zakładał dochody w kwocie 42.025.875,49 zł oraz 
wydatki  w kwocie 47.956.457,23 zł (w tym wydatki majątkowe 11.090.958,00 zł).  

Przyjęty budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.930.581,74 zł, który zaplanowano 

sfinansować : 

 przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek   i kredytów       3.608.700,00 zł 

  wolnymi środkami, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.             1.181.361,00 zł 

 przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych 

 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach            857.884,79 zł 

 przychodami wynikającymi z rozliczenia środków 

 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację  

 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem  

tych środków                   282.635,95 zł 

Planowane rozchody budżetu wyniosły 891.300,00 zł, które planowano pokryć  z planowanego 

do zaciągnięcia kredytu.        

 

Od założonego planu dochodów doszło do następujących odstępstw: 

1. W ciągu 2021  r. Rada Gminy podjęła 14 uchwał, w wyniku których dokonano zmian  

planu dochodów budżetu. Zmiany dotyczyły m. in.: 

 dotacji na zadania zlecone i własne,  

 

 środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do 

czynszów, program „Wspieraj Seniora”, promocji szczepień przeciw COVID-19, 

program Poznaj Polskę oraz Laboratoria przyszłości, 
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 środków na dofinansowanie inwestycji gmin w ramach RFIL, 

 środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających, 

 środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 subwencji ogólnej z budżetu państwa, 

 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych 

źródeł, 

 dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych, 

 środków z pozostałych dochodów (w tym z odsetek od podatków i opłat oraz 

odsetek od lokat). 

 

 Uchwałami w 2021 roku zwiększono dochody ogółem o 2.587.932,86 zł. 

 

2. Wójt Gminy wprowadził 22 zarządzenia w sprawie zmian budżetu i w budżecie, w wyniku  

których zwiększono plan dochodów  o 430.864,96 zł., z tego na następujące zadania: 

 dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 279.002,57 zł; 

 dotacja na działania związane z narodowym spisem ludności – zwiększenie o 9.433,00 

zł; 

 zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 1.201,00 zł 

 zadania z zakresu pomocy społecznej – zwiększenie o 41.888,40 zł 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 4.246,00 zł 

 wydatki obronne – zmniejszenie o 400,00 zł; 

 zasiłki stałe – zmniejszenie o 19.479,00 zł 

 pomoc państwa w zakresie dożywiania – zmniejszenie o 7.700,00 zł 

 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 17.808,00  zł 

 wspieranie rodziny (wyprawka szkolna)  – zmniejszenie o 7.000,00 zł 

 środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – zwiększenie o 3.299,00  zł; 

 środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia                          

z pomocy społecznej – zmniejszenie o 1.283,00 zł; 

 środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia                          

rodzinne – zwiększenie o 5.300,00 zł 

 dotacja podręcznikowa – zwiększenie o 60.067,99 zł; 

 dotacja na program „Posiłek w Szkole i w domu” – zwiększenie o 64.000,00 zł, 

 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o 309,00 zł, 
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 środki na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – zwiększenie               

o 118,00 zł, 

 dotacja z zakresu administracji rządowej – zmniejszenie o 8.472,00 zł, 

 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  - zwiększenie                          

o 30.800,00 zł, 

 świadczenie wychowawcze 500+ - zmniejszenie o 42.274,00 zł. 

 

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosił 45.044.673,31 zł., 

w tym: 

1.  dochody bieżące –   39.474.940,65 zł, w tym: 

 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 -   373.445,00 zł    

                                                                               

2.  dochody majątkowe: 5.569.732,66 zł, w tym m.in.: 

 dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł, 

 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł, 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.700,00 zł, 

 środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych  z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.   3.920.516,16 zł, 

 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 127.366,50 zł. 

 

Dochody w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 47.608.083,55 zł, co stanowi  

105,69  % w stosunku do planu (45.044.673,31 zł), w tym: 

1)  Dochody bieżące –wykonanie 41.782.102,47 zł w stosunku do planu 39.474.940,65 zł, 

co stanowi 105,84 % 

2) Dochody majątkowe – wykonanie 5.825.981,08 zł w stosunku do planu 5.569.732,66 

zł, co stanowi 104,60 %                                        
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Analizując wykonanie dochodów w 2021 r. należy stwierdzić:  

Wykonanie dochodów w większości działów klasyfikacji budżetowej oscyluje na poziomie 100 

% i zaledwie tylko w kilku/kilkudziesięciu punktach procentowych w niektórych działach 

odbiega od planu,  głównie ze względu na wykonanie planu z tytułu odsetek, kosztów 

upomnień, dochodów  z lat ubiegłych (tu m.in. zwroty opłat komorniczych, zwroty opłat 

sądowych dot. lat ubiegłych), a także dochodów w przypadku których ciężko jest zaplanować 

realne wpływy. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,27 %, (plan 3.740.168,73 zł, wykonanie 

3.750.168,73 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 3.471.166,16 zł) w tym: 

 środki europejskie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”                      3.461.166,16 zł 

 częściowa wpłata z tytułu odpłatnego nabycia 

 działki gminnej  (nie przyjęto do planu)                                                      10.000,00 zł 

 dotacja na zadania zlecone z zakresu podatku akcyzowego              279.002,57 zł 

Dział 020 Leśnictwo – wykonanie 100,14 % środki z tenuty łowieckiej (plan 1.900,00 zł, 

wykonanie 1.902,62 zł). 

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 100,00 % (plan 154.470,60 zł , wykonanie na tym 

samym poziomie, w tym dochody majątkowe wykonanie 153.000,00 zł), w tym: 

 wpłaty z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzenie słupka betonowego przy drodze 

gminnej             1.470,60 zł 

 dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. 

Wodna w Serbach)      153.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 115,87 % (plan 227.975,00 zł, wykonanie 264.159,37 

zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 52.796,42 zł). Na wykonanie dochodów składają się:  

 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie  i służebności                       1.424,62 zł 

 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości              78.954,70 zł 

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                             127.822,19 zł 

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  

wieczystego w prawo własności                                                                     1.975,00 zł 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

Strona 8 z 175 
 

 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w zakresie mieszkań gminnych                        50.821,42 zł 

 wpływy z odsetek           3.161,44 zł 

Dział 710 Działalność usługowa – 221,16 % (plan 4.000,00 zł, wykonanie 8.846,40 zł). 

Wysokie wykonanie w stosunku do planu generują dochody z opłat za cmentarze w wysokości 

8.650,00 zł na plan 4.000,00 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z odsetek 38,06 zł 

oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 158,34 zł za rozgraniczenie nieruchomości (nie 

przyjęto planu). 

Dział 750 Administracja publiczna – 99,98 % (plan 87.211,00 zł, wykonanie 87.196,53 zł). Na 

wykonanie dochodów składają się: 

 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                         51.218,00 zł 

 dochody w części należnej gminie z zakresu administracji rządowej                    40,30 zł 

 wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika 

oraz wpływy za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych)      2.505,23 zł 

 dochody ze środków zewnętrznych na realizację programu 

„Dostępny samorząd lokalny w województwie  

 dolnośląskim i lubuskim”        12.000,00 zł 

 dotacja na zadania zlecone w zakresie spisu powszechnego ludności            21.433,00 zł 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 100,00 % (plan 1.368,00 zł i wykonanie na tym samym poziomie). Dochody 

stanowi dotacja na zadania zlecone. 

Dział 752 Obrona narodowa – 100,00 % (plan i wykonanie w wysokości 200,00 zł). Dochody 

z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie obronności. 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 106,91 % (plan 

19.108.884,00 zł i wykonanie 20.429.006,93 zł). Na wykonanie dochodów w tym dziale 

składają się: 

 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych      6.641.362,69 zł 

 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych                         557.634,24 zł 

 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych                           46.846,80 zł 

 wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych   89.877,36 zł 

 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych  
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osoby fizyczne i prawne                  558.047,32 zł 

 wpływy z opłat za koncesje KGHM                    3.324,83 zł 

 wpływy z podatku od spadków i darowizn os. fizyczne                                 12.221,00 zł       

 wpływy z opłat od posiadania psów                                                                     840,00 zł    

 wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                           438,00 zł      

 rekompensata utraconych dochodów  PFRON                                              102.307,00 zł   

  wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (podatki os. fizyczne i prawne)           8.574,79 zł    

 wpływy z odsetek ( podatki os. fizyczne i prawne )     53.267,00 zł    

 wpływy    z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych 

 zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   

  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi     33.532,42 zł 

   wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych             325.049,42 zł   

 wpływy z opłaty skarbowej (wyższe wpływy od  

   założonego planu – 258,73 %)                                      31.048,00 zł 

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG (niższe wpływy  

   w stosunku do przyjętego planu – 45,42 %)        6.812,83 zł 

   wpływy z innych lokalnych opłat ( w tym opłata adiacencka – 99.690,45 zł,  

   opłata za zajęcie pasa drogowego – 86.378,86 zł,  

   opłata planistyczna – 126.372,00 zł) wykonanie wyższe od założonego  

   planu – 272,87 %                  312.441,31 zł 

   wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od  

    zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej                  1.363,09 zł 

   wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  

  (w tym m.in. opłaty sądowe i komornicze dot. lat ubiegłych)                           6.669,83 zł 

  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych         11.463.117,00 zł 

  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                 174.232,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia – 118,28 % (plan 6.943.841,55 zł, wykonanie 8.213.285,57 zł,               

w tym dochody majątkowe wykonanie 1.181.981,00 zł). 

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika głównie z przekazania środków na 

uzupełnienie  dochodów gmin z tyt. subwencji ogólnej w wysokości 1.261.518,00 zł (nie 

przyjęto do planu roku 2021, środki ujęto w planie przychodów na rok 2022). Ponadto na 

wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły: 
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 subwencja ogólna z budżetu państwa           4.915.448,00 zł 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej              842.953,00 zł 

 odsetki od lokat             871,23 zł 

 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)             2.515,29 zł 

 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. 

 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,  

ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych     7.999,05 zł 

 wpłata środków finansowych z tytułu wydatków niewygasających           132.806,00 zł 

 środki z RFIL                1.049.175,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie – 99,40 % (plan 1.485.227,99 zł, wykonanie 1.476.339,22 zł, 

w tym dochody majątkowe wykonanie 459.350,00 zł), z tego: 

1) dochody jednostek oświatowych      55.621,98 zł, w tym: 

 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych              7,00 zł 

 wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika)                1.794,98 zł 

 opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego              25.228,00 zł 

 zwrot kosztów przygotowania posiłków dla pracowników                           1.564,00 zł 

 wkład własny dot. programu „Poznaj Polskę”                 27.028,00 zł 

2) dochody gminy                       1.420.717,24 zł, w tym: 

 środki na realizację zadania w ramach umowy  

 o powierzenie grantu nr 223/2021/BZP/DS. w projekcie 

 „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów 

 w Wilkowie i Przedmościu” (w tym dochody majątkowe 459.350,00 zł)                  810.000,00 zł 

 środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację 

 programu „Laboratoria Przyszłości”               150.000,00 zł 

 środki w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Orange  

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach na zakup 

 sprzętów multimedialnych, w tym zestawów robotów                  2.500,00 zł 

 dotacje celowe z budżetu państwa na wychowanie 

 przedszkolne                                                            191.730,15 zł 

 dotacje celowe otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci  

w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów    94.591,03 zł 

 zwrot niewykorzystanych dotacji z wychowania przedszkolnego                     801,26 zł 

 dotacja celowa z budżetu państwa na zad. „Posiłek w szkole i w domu”     64.000,00 zł 
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 dotacja na zad. zlecone w zakresie dostępu uczniów do podręczników       59.982,80 zł 

 dotacja celowa na real. programu „Poznaj Polskę”                                      47.112,00 zł 

Dział 851 Ochrona zdrowia – 344,19 % (plan 102.308,00 zł, wykonanie 352.131,47 zł, w tym 

dochody majątkowe wykonanie 250.000,00 zł). Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do 

przyjętego planu wynika z przekazania gminie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 

w wysokości 250.000,00 zł za duży procent zaszczepionych na Covid-19 mieszkańców gminy 

(nie wprowadzono planu w 2021 r. ze względu na czas przekazania opiewający na koniec roku, 

ujęto tylko wykonanie dochodów majątkowych. Środki zostaną wprowadzone do planu 

przychodów roku 2022 i analogicznie do planu wydatków 2022 r. związanych z 

przeciwdziałaniem i zapobieganiem społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19). Pozostałe 

dochody mające wpływ na wykonanie   w dziale to: 

 środki przekazane na rachunek bieżący budżetu w związku  

z zakończeniem czynności likwidacyjnych Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  

w Krzepowie (Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Głogów 

 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego  

Ośrodka Zdrowia w Krzepowie)      88.625,14 zł 

 dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie  

zdrowotne za osoby uprawnione                                                                       116,33 zł 

 środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na promocję Narodowego 

Programu Szczepień Covid-19 oraz w zakresie dowozu mieszkańców  

do punktu szczepień           3.490,00 zł 

 dotacja celowa od Powiatu Głogowskiego na profilaktykę w kierunku  

chorób tarczycy                     9.900,00 zł 

Dział 852 Pomoc społeczna – 99,87 % (plan 295.581,21 zł, wykonanie 295.185,52 zł), z tego: 

1) dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             4.149,35 zł, w tym: 

 odpłatność za pobyt w DPS                    3.901,17 zł 

 odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych                             6,30 zł 

 zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych                               127,88 zł 

 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)                                   114,00 zł 

2) dochody gminy               291.036,17 zł, w tym: 

 dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie ubezpieczenia 

 zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia    
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z pomocy społecznej           5.139,48 zł 

 dotacja celowa z budżetu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc  

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   19.105,40 zł 

 dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie zryczałtowanych 

 dodatków energetycznych                                                                1.516,93 zł 

 dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe                                        59.230,94 zł 

 dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone i własne w zakresie funkcjonowania 

ośrodka pomocy społecznej                                                                          137.288,40 zł 

 dotacja zlecona na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                     6.792,00 zł 

 dochody należne gminie z realiz .zad. w zakresie specjalistycznych 

usług opiekuńczych                                                                                             121,18 zł 

 dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie dożywiania    41.700,00 zł 

 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Senior+” 19.889,03 zł 

 środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na  

program „Wspieraj seniora”             252,81 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 64,35 % (plan 17.808,00 zł, wykonanie 

11.460,00 zł). Stosunkowo niskie wykonanie dochodów do przyjętego planu wynika z realnego 

zapotrzebowania na środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (dla 17 uczniów). 

Dział 855 Rodzina – 99,99 % (plan 10.470.163,00 zł, wykonanie 10.468.820,68 zł), w tym: 

 dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie świadczeń 500+     8.379.725,06 zł 

 dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie  

funduszu alimentacyjnego                2.052.307,44 zł 

 dochody należne gminie z tyt. real. zad. z funduszu alimentacyjnego           22.952,75 zł 

 dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny      353,00 zł 

 dochody należne gminie z tyt. real. zad. KDR              1,00 zł 

 dotacja celowa z b.p. na zadania zlecone w zakresie  

świadczeń rodzinnych „Dobry start”                               1.073,79 zł 

 środki z Funduszu Pracy na dot. dofinansowania 

 jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny     1.000,00 zł 

 dotacja celowa z b.p. na zad. zlecone w zakresie opłacenia składek 

zdrowotnych dla 7 osób pobierających niektóre świadczenia                      11.407,64 zł 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,60 % (plan 2.153.566,23 zł, 

wykonanie 1.843.491,91 zł, w tym dochody majątkowe wykonanie 7.687,50 zł). Na wykonanie 

dochodów w tym dziale wpłynęły: 

 opłaty za gospodarowanie odpadami                                                         1.750.904,65 zł 

 dotacja od Gminy Polkowice na real. programu „Wymiana źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin 

Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”            42,62 zł 

 środki z WFOŚiGW   i NFOŚiGW w ramach realizacji 

 programu pn. „Czyste powietrze”         9.200,00 zł 

 środki z tytułu przyznania odszkodowania za kolizję drogową,  

            w wyniku której zniszczeniu uległ słup oświetlenia drogowego     6.115,58 zł 

 wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

we Wrocławiu na FOŚ z tyt. opłat i kar środowiskowych                 4.344,36 zł 

 wpływy z opłaty produktowej WFOŚiGW                        16,05 zł 

 opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych od gospodarki odpadami                      6.478,71 zł 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – pojemniki do  

selektywnej zbiórki odpadów (dochody majątkowe)                                       7.687,50 zł 

 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarki odpadami                       2.480,34 zł 

 opłaty z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wód                       10.657,11 zł 

 opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami z tyt. zaległości powstałych 

 do dn. 30.06.20r.                                                                                          45.564,99 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % (na plan 250.000,00 zł 

wykonanie wyniosło 250.000,00 zł i są to dochody majątkowe). Środki od KGHM Polska 

Miedź S.A. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy w Serbach”. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie w wysokości 50,00 zł stanowią dochody                                         

z odszkodowania za uszkodzenie murawy na boisku w Borku (nie przyjęto do planu). Jest to 

częściowa wpłata z tyt. wyroku.   

Zmiany w planie wydatków: 

W trakcie roku budżetowego 2021 plan wydatków gminy zmieniano w zależności od potrzeb 

w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz jednostek organizacyjnych 

gminy. Zmiany dokonywane były w zakresie oraz według wytycznych określonych w ustawie                     

o finansach publicznych . Akty prawne, którymi dokonywano zmian w budżecie i budżetu to 
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Zarządzenia Wójta oraz Uchwały Rady Gminy Głogów. Zmian dokonano w następujących 

wielkościach: 

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 1.378.279,12 zł do kwoty 38.243.778,35 zł, w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 1.382.832,86 zł do kwoty 

22.364.991,86 zł, w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie                

o 226.796,47 zł do kwoty 13.322.560,53 zł, wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań zwiększenie o 1.609.629,33 zł do kwoty 9.042.431,33 zł, 

 dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 397.454,00 zł do kwoty 4.503.892,00 zł 

w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 

zwiększenie  468.144,00 zł do kwoty 4.284.182,00 zł, dotacje dla podmiotów 

nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie – zmniejszenie                  

o 70.690,00 zł do kwoty 219.710,00 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zmniejszenie o 333.446,78 zł 

do kwoty  11.106.358,22 zł 

 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 32.289,04 zł do kwoty 156.686,27 zł 

 wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o 100.850,00 zł do kwoty 111.850,00 zł 

2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 191.328,30 zł do kwoty 10.899.629,70 zł, na co 

złożyły się następujące zmiany: 

 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie  o 191.328,30 zł do kwoty 

10.899.629,70 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 1.150.373,30 zł do kwoty 

7.437.861,70 zł  i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o     

95.800,00 zł do kwoty 95.800,00 zł. 

 

Ogółem plan wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 1.186.950,82 zł i wynosił na 

31.12.2021 r. 49.143.408,05 zł. 

Gmina Głogów na 2021 rok nie wyodrębniła Funduszu Sołeckiego na podstawie                                

Uchwały Nr XX/159/2020  Rady Gminy Głogów z dnia 24 marca 2020 roku  w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

 

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 46.791.809,25 zł                       

co stanowi 95,21 % w stosunku do planu 49.143.408,05 zł, w tym: 
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1) Wydatki bieżące  - wykonanie 36.587.287,23 zł w stosunku do planu 38.243.778,35 zł, 

co stanowi 95,67 % 

2) Wydatki majątkowe – wykonanie 10.204.522,02 zł w stosunku do planu 10.899.629,70 

zł, co stanowi 93,62 % 

 

Wydatki bieżące na 31.12.2021 r. (bez zadań zleconych) – zrealizowano na kwotę 

25.718.354,67 zł, w tym: 

 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo  - plan 241.630,99 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 

207.204,30 zł, co daje 85,75 % wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych); 

 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki 

bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 848.120,00 zł rozdz. 40002 Dostarczanie 

wody, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej            

w Serbach na dofinansowanie kosztów dostarczania wody. Przekazano dotację dla ZGK 

Serby w wysokości 822.084,11 zł (96,93 %). 

Ponadto w rozdz. 40095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 

zł na opracowanie (dokumentacji) Strategii Rozwoju Klastra Energii niezbędnej w procesie 

certyfikacji/rejestracji Klastra energii. Środków nie wydatkowano w 2021 roku. 

 Dz. 600 Transport i łączność – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w rozdz. 60016 

Drogi publiczne gminne na kwotę 485.108,16 zł w stosunku do planu 614.790,10 zł, co 

stanowi 78,91 %; 

 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  - na zaplanowane wydatki w kwocie 264.305,00 zł, 

na 31.12.21r.  wydatkowano 249.462,17 zł (94,38%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami                   

i nieruchomościami; 

 Dz. 710 Działalność usługowa – w budżecie na 31.12.21r. zaplanowano kwotę 270.120,00  

zł, z czego wydatkowano 227.272,92 zł co w udziale procentowym stanowi 84,14 %; 

 Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.988.505,85 zł; wykonanie 3.896.524,31 zł, co 

daje 97,69 % (bez zadań  zleconych),   w tym     na promocję    gminy wydatkowano 

14.472,33 zł; 

 Dz. 752 Obrona narodowa – plan 10.300,00 zł, wykonanie 3.084,50 zł (29,95 %) (bez 

zadań zleconych). Wydatki  realizowano w  rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne jako 

rekompensata utraconych dochodów wypłacanych żołnierzom za odbywanie ćwiczeń 

wojskowych.   
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 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 317.740,00 zł, 

wykonanie 286.807,33 zł, co stanowi 90,26 %; 

 Dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 111.850,00 zł, wykonanie 85.565,44 zł        

(76,50 %). Wydatki poniesiono w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na odsetki od pożyczek i kredytów 

zaciągniętych przez Gminę Głogów w wysokości 72.893,44 zł oraz prowizje od gwarancji 

od pożyczki – 12.672,00 zł; 

 Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 

185.000,00 zł , plan po zmianie 125.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy 

ogólnej w wysokości 60.000,00 zł  zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje 

dla gmin obcych za dzieci z terenu Gminy Głogów uczęszczające do ich punktów 

przedszkolnych ; 

 Dz. 801 Oświat i wychowanie – Plan 12.399.056,70 zł (w tym: 1. z dotacji 325.572,70 zł,             

w tym: z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

20.288,70 zł i dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł, 2.  ze środków                  

z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł, 3.grantu od Fundacji Orange dla ZSP 

Serby 2.500,00 zł), wykonanie 12.043.684,96 zł ( w tym:  w tym: 1. z dotacji 311.987,32 zł,             

w tym: z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

9.145,17 zł i dotacji celowej na program „Poznaj Polskę” 47.112,00 zł, 2.  ze środków                        

z funduszu przeciwdziałania Covid-19 150.000,00 zł, 3.grantu od Fundacji Orange dla ZSP 

Serby 2.500,00 zł). Wykonanie wydatków w stosunku do planu 97,13 %; 

 Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale na 31.12.21r. zrealizowano w wysokości 

217.499,19 zł w stosunku do planu 575.784,01 zł, co w relacji procentowej daje 37,77 %; 

 Dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 1.129.137,21 zł (w tym z dotacji 282.964,40 zł) 

wykonano 1.063.945,26 zł (w tym z dotacji 279.917,25 zł) - bez zadań zleconych, co                     

w relacji procentowej daje 94,23 %; 

 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 501.788,00 zł ( w tym z dotacji 

17.808,00 zł), wykonanie 478.379,02 zł (w tym z dotacji 11.460,00 zł), procentowe 

wykonanie   w stosunku do planu wynosi 95,33 %; 

 Dz. 855 Rodzina  - na plan 264.350,00 zł (z dotacji 1.000,00 zł) w 2021 r. wykonano 

wydatki   w kwocie 237.723,40 zł (z dotacji 1.000,00 zł), co w procentowej relacji wynosi 

89,93 % (bez zadań zleconych); 
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 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowane wydatki w kwocie 

4.212.765,93 zł wykonano w wysokości 3.972.755,80 zł, co w procentowym ujęciu daje 

94,30% wykonania w stosunku do planu, z tego na gospodarkę odpadami komunalnymi 

wydatkowano 2.006.478,91 zł przy zrealizowanych dochodach na kwotę 1.750.904,65 zł; 

 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.170.400,00 zł, wykonanie 

1.129.758,29 zł, co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 96,53 %; 

 Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 329.000,00 zł , wykonanie 311.495,51 zł, co stanowi 

94,68% wykonania w stosunku do planu, w tym na dotacje dla stowarzyszeń w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 203.600,00 zł; 

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami zrealizowano w wysokości 10.868.932,56 zł w stosunku do 

planu 10.876.734,56 zł. 

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 stanowiły wartość 

379.953,55 zł.  W I półroczu 2021 r. zostały dokonane w wysokości 252.587,05 zł. 

Niewykorzystana kwota w wysokości 127.366,50 zł została do dnia 30.06.2021 r. przekazana 

na rachunek bieżący budżetu. 

Wydatki majątkowe na 31.12.2021 r. – zrealizowano  w wysokości 10.204.522,02 zł. 

Ponadto w 2021 r. dokonano zmian w planie przychodów Gminy Głogów w następujący 

sposób: 

 zmniejszono planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt o 500.000,00 zł do kwoty 

4.000.000,00 zł, 

 plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.  – 

zmniejszono o 1.139.399,22 zł do kwoty 41.961,78 zł, 

 plan z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 

zmniejszono plan o 192.447,78 zł do kwoty 665.437,01 zł (w tym: zmniejszono plan 

niewykorzystanych w 2020 r. środków z RFIL o 365.161,79 zł oraz zwiększono plan 

niewykorzystanych w 2020 roku środków na profilaktykę alkoholową o 172.714,01 zł). 

 

W planie rozchodów nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego. 
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Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 31.12.2021 r.  

przedstawiał się następująco: 

Plan przychodów 4.990.034,74 zł, w tym: 

  wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 41.961,78 zł 

  przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów                 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach  665.437,01 zł 

  przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków  282.635,95 zł 

  przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  4.000.000,00 zł 

Plan rozchodów – 891.300,00 zł, z tego: 

  spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 680.100,00 zł, 

  udzielone pożyczki – 211.200,00 zł 

Deficyt budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynosił 4.098.734,74 zł, a planowane źródła jego 

pokrycia to: 

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

41.961,78 zł,  

 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów            

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach  665.437,01 zł, 

 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych   w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego  z udziałem tych środków  282.635,95 zł,             

 przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  3.108.700,00 zł. 

 

ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW 

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 

31.12.2021 r. wynosił 9.473.900,00 zł, z tego: 
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 pożyczka z WFOŚiGW – 633.600,00 zł  na zadanie : 

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków  

 kredyty w bankach – 8.840.300,00 zł, z tego: 

- Bank Spółdzielczy Głogów – 6.940.300,00 zł 

- Bank Spółdzielczy Wschowa – 1.900.000,00 zł 

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów. 

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym 

Głogów w wysokości 4.000.000,00 zł. 

NADWYŻKA OPERACYJNA 

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami 

bieżącymi na 31.12.2021 r. wyniosła 5.194.815,24 zł , przy planowanej wartości        

1.231.162,30 zł.  

Na obsługę długu w 2021 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 85.565,44 zł. Spłata rat 

pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 976.865,44 zł, co stanowiło 2,05 % wykonania 

dochodów budżetowych.  

REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W WPF: 

W 2021 roku w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów 

znajdowały się następujące zadania: 

W ramach wydatków bieżących: 

 przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy 

Głogów w aglomeracji Głogów” (rozdz. 01010) – program realizowany w latach 2017-

2022. Łączna wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 307.690,00 zł. 

Wartość realizacji projektu w 2021 r. to 80.015,03 zł. Wydatki zaplanowano                          

i realizowano na wynagrodzenia dla Jednostki Realizującej Projekt. Na rok 2022 

planuje się środki w wysokości 82.063,33 zł. Nakłady poniesione do roku 2021 

wyniosły 143.498,94 zł; 

 przedsięwzięcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Interwencji” (rozdz. 90005) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna 

wartość projektu 146.957,84 zł. W roku 2020 nakłady poniesione na realizację 
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programu wyniosły 17.991,26 zł. W okresie od 01.01.21r. do 31.12.21 r. poniesiono 

wydatki  w wysokości 16.791,92 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 

86.632,35 zł; 

 przedsięwzięcie „Dostępna szkoła” (rozdz. 80101) – program realizowany w latach 

2021-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków bieżących na 31.12.2021 r. 

wynosi 620.650,00 zł. Wartość realizacji programu w roku 2021 wyniosła 9.145,17 zł. 

Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 330.122,71 zł, a na rok 2023 – 270.238,59 

zł; 

 przedsięwzięcie „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027” (rozdz. 75095) – program 

realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu to 4.603,12 zł, z tego w 

2020 r. wydatkowano kwotę 603,12 zł na dokonanie wstępnej analizy problemów 

rozwojowych oraz zebranie potrzeb projektowych. Wydatki poniesione w 2021 r. 

stanowiły  kwotę 1.685,10 zł.  Na rok 2022 planuje się 1.000,00 zł; 

 przedsięwzięcie „Czyste powietrze” (rozdz. 90005) – program realizowany w latach 

2021-2022. Łączna wartość programu to 30.000,00 zł, z tego w 2021 r. wydatkowano 

kwotę 18.333,32 zł. Na rok 2022 planuje się 11.666,68 zł; 

 przedsięwzięcie „Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii” (rozdz. 40095) – 

program realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu to 16.000,00 zł.              

W 2021 r. nie wydatkowano środków zł. Realizacja planowana na rok 2022; 

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć w 2021 r. została szczegółowo omówiona w części 

dotyczącej wydatków bieżących przy wskazanej klasyfikacji budżetowej. 

W ramach wydatków majątkowych: 

 przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Głogów w aglomeracji Głogów” (rozdz. 01010) (realizacja w latach 2017-2022) – 

łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach wydatków majątkowych to 

14.922.410,00 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.685,10 zł (wkład 

własny Gminy). W roku 2021 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 6.779.246,66 zł 

na zaplanowane 7.437.861,70 zł (z tego 3.736.314,67 zł ze środków europejskich oraz 

3.042.931,99 zł ze środków własnych gminy, z czego 3.187,05 zł to kwota wydatków 

nie objętych umową o dofinansowanie). Na rok 2022 zaplanowano 7.478.548,30 zł (z 

tego 4.157.334,71 zł stanowią środki z budżetu europejskiego a 3.321.213,59 zł środki 

własne gminy); 
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 przedsięwzięcie „Dostępna szkoła” (rozdz. 80101) – program realizowany w latach 

2021-2023. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 

31.12.2021 r. wynosi 729.350,00 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków 

majątkowych. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 53.750,00 zł, a na rok 2023 

– 675.600,00 zł; 

 przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w m. Borek” (rozdz. 60016) – program 

realizowany w latach 2015-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków 

majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 780.335,24 zł. W 2021 r. nie realizowano 

wydatków majątkowych. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 749.175,00 zł 

(środki z RFIL). Nakłady poniesione do 2021 roku wyniosły 31.160,24 zł i zostały 

poniesione na dokumentację projektową 15.000,00 zł oraz na roboty budowlane w 

zakresie wykonania zjazdów  z kostki betonowej  na boisko 16.200,24 zł ; 

 przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części 

Gminy Głogów” (rozdz. 01010) – program realizowany w latach 2020-2022. Łączna 

wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 

604.108,21 zł. W 2021 r. nie realizowano wydatków majątkowych. Na rok 2022 planuje 

się wydatki w wysokości 527.108,21 zł (w tym 300.000,00 z RFIL). Nakłady na to 

zadanie poniesione do 2021 roku stanowią kwotę 77.000,00 zł i składa się na nie 

wykonanie koncepcji i projektu sieci wodociągowej ze Szczyglic do Turowa wraz            

z hydrofornią; 

 przedsięwzięcie „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku” (rozdz. 92601) – 

program realizowany w latach 2020-2022. Łączna wartość programu w ramach 

wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 493.619,18 zł. W 2021 r. poniesiono 

wydatek w wysokości 9.170,88 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 

465.161,79 zł (w tym 365.161,79 zł z RFIL). Nakłady poniesione do 2021 roku 

wyniosły 18.457,39 zł i zostały poniesione na dokumentację projektową 18.388,50 zł 

oraz na uzgodnienie branżowe  w zakresie sieci energetycznej 68,88 zł; 

 przedsięwzięcie „Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów 

– Gmina Głogów – Gmina Kotla” w ramach projektu pn. „Ochrona i udostępnianie 

cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Interwencji” (rozdz. 60095) – program realizowany w latach 

2021-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków majątkowych na 

31.12.2021 r. wynosi 554.520,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 

10.250,00 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 10.000,00 zł, a na rok 2023 
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– 510.000,00 zł. Na lata 2024-2028 planuje się łącznie 5.000,00 zł na zarządzanie 

projektem. Nakłady poniesione do 2021 roku to kwota 19.270,00 zł; 

 przedsięwzięcie „Modernizacja świetlicy w Serbach” (rozdz. 92109) – program 

realizowany w latach 2021-2022. Łączna wartość programu w ramach wydatków 

majątkowych na 31.12.2021 r. wynosi 250.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatek             

w wysokości 3.075,00 zł. Na rok 2022 planuje się wydatki w wysokości 246.925,0 zł.  

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 – do 31.03.2021 r. 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach. 

Analiza zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania w 2021 roku przedstawia tabela poniżej: 

Nazwa jednostki Liczba zatrudnionych 
pracowników- etaty 

Koszty funkcjonowania 
w 2020 roku bez 
inwestycji w zł. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Serbach 

54 4.935.769,72 

Szkoła Podstawowa  w 
Wilkowie 

33 2.746.607,31 

Szkoła Podstawowa w 
Przedmościu 

38 3.521.655,78 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Przedmościu 

5,75 951.553,45 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Przedmościu 

2,25 174.204,84 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głogowie 

8,70 1.023.996,25 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w 
Krzepowie 

5,25 285.876,56 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serby 

15,5 4.093.163,09 
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3. MIESZKAŃCY GMINY: 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 74 
osoby, i tak na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 6.800 osób, w tym 3.419  kobiet i 3.381 
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku (14 lat i mniej) wynosiła 594 osób,  
a liczba mieszkańców – 644; 

 liczba mieszkanek w wieku (15-59 lat) wynosiła 2.137 osób, a liczba mieszkańców w 
wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2.345; 

 liczba mieszkanek w wieku powyżej 60 lat wynosiła 688, a liczba mieszkańców 
powyżej 65 lat wynosi: 392. 

Migracje przebiegały w kierunku   ościennych wiosek oraz dużych miast i związane były z 
pracą oraz zakupem działek budowlanych w celach mieszkaniowych.  Na koniec 2021 r. dane 
dot. urodzeń i zgonów przedstawiały się następująco: 

 w 2021 r. narodziło się w gminie 81 osób, w tym 39 dziewczynek i 42 chłopców, a 
zmarło 69 osób, w tym 33  kobiety i 36 mężczyzn.  

W  2021 roku wydano 6 decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania z pobytu stałego, 
natomiast 7 decyzji zostało wydanych w sprawie świadczenie rekompensującego utracone 
wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. 

4. OCHRONA ZDROWIA: 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 

likwidacji Samodzielnego  Publicznego  Zakładu   Opieki Zdrowotnej   w Krzepowie – 

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie ośrodek w 2021 r. przeszedł proces likwidacji – 

jako jednostki publicznej. Wójt  Zarządzeniem Nr WG/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

powołał likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – 

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w osobie  Iwony Osomańskiej. 

 

Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji zamieszczone było w dniu 28 czerwca 2021 r. na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz w siedzibie Ośrodka – Głogów ul. Rudnowska 109.                    

W ogłoszeniu wskazano termin zakończenia likwidacji, ostateczny termin i sposób na 

zgłaszanie się wierzycieli Ośrodka oraz dane kontaktowe do Likwidatora. 

W wyznaczonym terminie nie było żadnych zgłoszeń wierzycieli. 
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ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE LIKWIDACJI: 

1. Sporządzono bilans otwarcia likwidacji – wg stanu na dzień 04.05.2021 r. – 
sporządzono i podpisano w dniu 19.05.2021 r.  

2. Wyrejestrowano podmiot z  rejestru placówek leczniczych – rejestr Wojewody 
Dolnośląskiego – decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-ZPSM.9610.370.2021.UK 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 

3. Zgłoszono likwidację w banku obsługującym Ośrodek – ustalono kartę podpisów dla 
likwidatora oraz złożono wniosek o dostęp do płatności elektronicznych eCorpoNet– 
10 maja 2021 r. Likwidator uzyskał dostęp do systemu – wyłączność dla podmiotu – 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Likwidacji. 

4. Złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej–Wydział Gospodarczy –zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji–18 maja 2021 r.  
KRS dokonał wpisu – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Likwidacji wraz z danymi 
likwidatora – w dniu 28 września 2021 r.  Postanowienie KRS dostarczono w dniu 4 
października 2021 r. 

5. Zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji i likwidacja kasy fiskalnej zostało dokonane  w 
Urzędzie Skarbowym w Głogowie w dniu 10 maja 2021 r. – złożono wniosek o 
wyrejestrowanie kasy wraz z protokołem z odczytania zawartości pamięci fiskalnej. W 
dniu 17 czerwca 2021 r. dostarczono zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Głogowie o wyrejestrowaniu kasy o wykreślenia kasy WOZ Krzepów z ewidencji 
kas rejestrujących; 

 
6. Powiadomiono  Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozpoczęciu likwidacji – zakład nie 

wymagał na tym etapie żadnych wniosków. Ostateczny wypis zostanie dokonany 
automatycznie z centralnego rejestru po wyrejestrowaniu jednostki z KRS. 

7. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu –   Likwidator wraz z główną księgową         
dokonali inwentaryzacji środków trwałych oraz sprzętu   i stwierdzili, że łączna wartość 
majątku WOZ Krzepów wynosi na dzień inwentaryzacji  235.742,59 zł, z czego: 

a) środki trwałe – 95.673,07 zł. 
b) pozostałe środki trwałe – 140.069,52 zł. 
Wszystkie składniki zostały dokładnie sprawdzone pod kątem ilościowy i technicznym. 
Po przeglądzie uznano, że część środków trwałych i pozostałych środków trwałych 
uległa całkowitemu zniszczeniu, dlatego w dniu 21 maja 2021 r. dokonano likwidacji i 
ściągnięcia ze stanu następujących przedmiotów: kocioł CO, lampa Biopron, aparat 
EKG, unit stomatologiczny, spirometr i kasa fiskalna.   Z likwidacji został sporządzony 
stosowny protokół. 

8. Uregulowanie wszystkich zobowiązań z okresu działania Ośrodka – powiadomienie 
podmiotów współpracujących – maj i czerwiec 2021 r. – dokonano zapłaty za media za 
ostatni miesiąc, rozliczono płatności z NFZ, opłacono wynagrodzenia, składki od 
wynagrodzeń, dokonano opłat skarbowych – wszystkie operacje finansowe znajdują się 
w dokumentacji księgowej Ośrodka. 
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9. Uregulowanie spraw kadrowych – związanych z zatrudnieniem księgowej i osoby 

sprzątającej. Stosunek pracy z pracownikiem gospodarczym ustał w dniu 31.05.2021 r.. 
Natomiast umowa z główną księgową została rozwiązana za porozumieniem stron ze 
skutkiem rozwiązania w dniu 30 września 2021 r. Pracownicy otrzymali świadectwa 
pracy. 

10. Przygotowano akta osobowe 20 pracowników WOZ Krzepów do przekazania do 
archiwum zakładowego Urzędu Gminy Głogów. 

11. Przygotowano dokumentację księgową do przekazania do archiwum zakładowego 
Urzędu Gminy Głogów. 

12. Uzgodniono z NFZ salda na zakończenie działalności Ośrodka na dzień 30.09.2021 r.– 
saldo wyniosło – 0,00 zł.  

13. W dniu 30.09.2021 r. nastąpiło protokolarne przekazanie środków trwałych i 
pozostałych środków trwałych do Urzędu Gminy Głogów. Wartość środków trwałych i 
pozostałych środków trwałych wynosi – 190.233,58 zł. 

14. Uzgodniono konto w ZUS – saldo wyniosło 0,00 zł. 
 

15. Przygotowano sprawozdanie finansowe – bilans Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w 
Likwidacji  za okres 04.05.2021 r. – 30.09.2021 r. – data sprawozdania –18.10.2021 r.  

 

Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego wraz z bilansem za okres 04.05.2021-

30.09.2021 r.   został    przekazany    do   Krajowego Rejestru Sądowego – wniosek       

o wykreślenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z Rejestru. 

ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKOŃCZENIE LIKWIDACJI: 

Środki finansowe pozostałe na rachunku WOZ Krzepów w kwocie 88.625,14 zł.  zostały       w 

dniu 29 września 2021 r.  przekazane na rachunek Gminy Głogów – jako organu 

założycielskiego. 

 

OŚRODEK ZDROWIA 

Równocześnie z procesem likwidacji na terenie gminy funkcjonował Ośrodek Zdrowia w 
Krzepowie – działający jako podmiot niepubliczny prowadzony przez osobę fizyczną – 
wybrany w drodze otwartego konkursu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem wyłącznie 
pod działalność leczniczą – prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej.  

W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie  01.04.2021 r. – 
31.12.2021 r. z Dolnośląskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we 
Wrocławiu, podmiot wybrany gwarantował następujące świadczenia zdrowotne: 

1. porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych i zdalnych; 

2. porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych; 
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3. porada patronażowa; 

4. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe; 

5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i 

nieobrazowej; 

6. szczepienia ochronne zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u pacjentów. 

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. 

Osobnym postępowaniem wydzierżawiono również pomieszczenia na prowadzenie na terenie 
Ośrodka – opieki dentystycznej – gabinet stomatologa. 

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  działają     2  apteki – w   wielkopowierzchniowych    obiektach      handlowych  

w Ruszowicach. 

W 2021 roku Gmina Głogów otrzymała od Powiatu Głogowskiego dotację celową w wysokości 
10.000,00 zł na badania przesiewowe w kierunku tarczycy. 

W ramach zadania pn. ”Profilaktyka chorób tarczycy- badania przesiewowe w kierunku 
tarczycy wraz z konsultacją endokrynologa – dla mieszkańców Gminy Głogów” w 
Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. wykonano badania lekarskie dla 33 mieszkańców 
Gminy Głogów obejmujące: badanie laboratoryjne wraz z analiza wyników, wywiad lekarski, 
badanie USG tarczycy i jego ocena, konsultację specjalistyczną, w przypadku wykrycia 
podejrzanych zmian- wydanie zaleceń do dalszego postępowania. 

 

W następnych latach planuje się kontynuowanie programów profilaktycznych polegających na 
prowadzeniu akcji badań kontrolnych dla mieszkańców gminy. 
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5. POMOC  SPOŁECZNA: 

Wykonanie budżetu za rok 2021 – 11 772 354,50 zł 
1. Zadania zlecone –10 455 728,19 zł (Karta Dużej Rodziny, 500+, zasiłki rodzinne, fundusz 

alimentacyjny, dodatki energetyczne, składki zdrowotne od świadczeń, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, opiekun prawny, potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego – 90 dni). 

2. Zadania własne – 1 316 373,50 zł, w tym środki własne UG – 1 023 996,25 zł. 
3. Środki COVID 19 – 252,81 zł. 

 
 

1. Zadania realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej. 
 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób, którym 
decyzją przyznano 

świadczenie 

Liczba osób w 
rodzinie 

Kwota świadczeń 

Zasiłki stałe 14 20 59 230,94 zł 

Składki zdrowotne 13 21 5 139,48zł 

Zasiłki  okresowe 12 32 19 105,40zł 

Zasiłki celowe 20 41 15 220,00 zł 

Specjalne zasiłki celowe 3 6 1 600,00zł 

Sprawienie pogrzebu 1 1 2 883,60zł 

Schronienie 1 1 644,00zł 

Usługi opiekuńcze 1 1 5 880,00zł 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

1 3 6 792,00zł 

Domy pomocy społecznej 7 7 220 112,37zł 

Wypłacanie wynagrodzenia 
za sprawowanie opieki 

1 osoba 
 (bez wydania decyzji 
administracyjnej) 

1 2 400,00 zł 

 

89%

2%
9% 0%

Wykonanie budżetu za rok 2021

Zadanie zlecone Budżet
Państwa

Zadania Własne Budżet
Państwa

Zadania Własne Budżet
Gminy

Środki COPVID-19
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W 2021 r. wydano łącznie 7 decyzji odmawiających przyznania pomocy, w tym: 4 z powodu 
przekroczenia kryterium dochodowego, 3 z powodu braku współpracy. 
Wydano 32 decyzje zmieniające, 3 decyzje uchylające oraz 3 decyzje wygaszające. 
W roku sprawozdawczym w ramach zasiłków celowych wydatkowano środki na sprawienie pogrzebu 
dla 1 osoby na łączną kwotę: 2 883,60 zł oraz udzielono schronienia dla 1 osoby bezdomnej – 
wydatkowana kwota: 644,00 zł. 
 

 
 

2. Zadania realizowane z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób którym 
decyzją przyznano 
świadczenie 

Liczba świadczeń Liczba osób w rodzinie 

Potwierdzenia prawa do 
ubezpieczenia zdrowotnego 

3 3 3 

 
3. Zadania realizowane w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” 

 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób, którym 
decyzją przyznano 

świadczenie 

Liczba osób w 
rodzinie 

Kwota świadczeń 

Świadczenie celowe 27 66 43 107,28zł 

Świadczenie rzeczowe (paczki 
żywnościowe) 

27 85 19 379,22zł 

Posiłki wydawane w szkole, 
placówkach 

21 51 11 213,50zł 

59230,94

5139,48
19105,4 15220

1600 2883,6 644 5880 6792

220112,37

2400

Zadania realizowane z zakresu ustawy 
o pomocy społecznej
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W 2021 r. w ramach powyższego zadnia wydano 2 decyzje odmowne 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. 43,42%,  dotacja 41 700,00 zł – tj. 
56,58 %. 
 

 

 
4. Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Liczb osób, 
którym 
decyzją 
przyznano 
świadczenie 

Liczba rodziny 
korzystających 
z funduszu 

Kwota 
wypłaconych 
świadczeń 

Kwoty zwrócone przez 
dłużników z tyt. 
funduszu  
alimentacyjnego 

Kwoty zwrócone przez 
dłużników 
alimentacyjnych z tytułu 
zaliczki alimentacyjnej 

43 37 179 170,42 zł Ogółem: 103 421,69 zł,  
odsetki: 49 349,53 zł, 
należność główna: 
54 072,16 zł 

Ogółem: 2 647,85 zł, 
należność Budżetu 
Państwa: 1 323,94 zł, 
należność Gminy: 
1 323,91 zł 

 

58,49%

26,29%

15,22%

Posiłek w szkole i w domu

Świadczenia celowe

Świadczenia rzeczowe (paczki
żywnościowe)

Posiłki wydawane w szkole,
placówkach
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5. Zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
 

Rodzaj zasiłku 
Liczba osób którym 

przyznano 
świadczenie 

Kwota świadczeń 

Świadczenie pielęgnacyjne 9 704 654,60zł 

Zasiłek pielęgnacyjny 55 386 569,44zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 6 820,00zł 

Świadczenie rodzicielskie 18 178 494,20zł 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 33 28 000,00zł 

Zasiłki rodzinne 108 235 310,59zł 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:  

- z tyt. urodzenia dziecka 16 3 832,94zł 

- z tyt. urlopu wychowawczego 0 0 

- z tyt. samotnego wychowywania dziecka 21 42 746,64zł 

- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

12 14 790,82zł 

- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 129 11 617,50zł 

- z tyt. pobytu w internacie 1 1 582,00zł 

- z tyt. dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły 36 24 924,99zł 

- z tyt. rodziny wielodzietnej 30 29 288,15zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 
pielęgnacyjnych 

5 11 407,64zł 

Opłacanie składek ubezpieczenia społecznego dla 
podopiecznych 

23 147 766,95zł 

Jednorazowe świadczenia na podstawie ustawy ,,Za 
życiem” 

0 0 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

F.A. 60% Budżet
Państwa

F.A. 40%-Gmina
wierzyciela

F.A Odesetki Z.A. 50% Budżet
Państwa

Z.A. 50% Gmina
wierzyciela

32443,32

21628,84

49349,53

1323,94 1323,91

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2021r.
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Liczba decyzji odmownych w 2021 r. łącznie tj. 41, w tym 24 z powodu przekroczenia kryterium 
dochodowego oraz 6 z powodu braku przesłanek. 
 

` 
 

6. 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 

86  
 
 

8 308 497,40 zł 
Liczba rodzin otrzymujących 
świadczenie z 2 i więcej dzieci 

911 

W roku sprawozdawczym wydano 12 decyzji uchylających (ze względu na zmianę miejsca 
zamieszkania), 18 decyzji – inny powód – zaprzestanie sprawowania opieki. Ponadto wpłynęło 76 
wniosków mylnie skierowanych, które zostały przekazane do właściwych jednostek. 
 

7. 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 2 
asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy zlecenia oraz kierownik.  
W 2021 r. objętych wsparciem asystenta było ogółem: 10 rodzin, w których wychowywało się 16 dzieci. 
Z asystentem rodziny współpracował 1 rodzic biologiczny, którego dziecko przebywa 
w rodzinie zastępczej. 
W pieczy zastępczej przebywało łącznie: 32 dzieci, w tym umieszczonych wyłącznie w 2021 r. – 6 
dzieci z 3 rodzin.  

704654,6

386569,44

6 820,00

178 494,20

28000

235310,59

3832,94
42746,64

14790,82
11617,50

1582
24924,99

29288,15
11407,64 147766,95

Zadania realizowane w ramach ustawy 
o świadczeniach rodzinnych
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W roku sprawozdawczym 6 dzieci opuściło piecze zastępczą –  3 powróciło do rodziny biologicznej, 
3 usamodzielniło się. 
Procentowa odpłatność za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w 2021 r. kształtowała się 
następująco: 

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – łącznie 9 dzieci, (3 dzieci z 
odpłatnością 10%, 1 dziecko z odpłatnością 30% i 5 dzieci z 50% odpłatnością); 

2) rodzinnej pieczy zastępczej łącznie 23 tj.  
a. rodzinach niezawodowych – 6 dzieci, w tym z odpłatnością: 30% - 3 dzieci, 50% 

- 3 dzieci, 
b. w rodzinach spokrewnionych - 14 dzieci, w tym z odpłatnością 10% - 3 dzieci, 

30% - 6 dzieci, 50% - 5 dzieci z odpłatnością 50%, 
c. rodzinach zawodowych – 6 dzieci, w tym 3 dzieci z odpłatnością 30%,  dzieci z 

odpłatnością 50%. 
Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w 2021 r.: 

- w rodzinach zastępczych – 104 325,80 zł 

- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 113 829,60 zł. 

 

 

 
8. Zadania realizowane w oparciu o Kartę Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek rodziny wielodzietnej, zdefiniowanej jako rodzina 
z co najmniej troje dzieci. Karta uprawnia do zniżek i ulg. Nowelizacja ustawy w 2019 r. wprowadziła 
zmiany, które stanowią iż prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, 
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają lub mieli na utrzymaniu łącznie 
co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Od 2021r. na wniosek przyznawana jest karta 
elektroniczne, istnieje możliwości rezygnacji z karty tradycyjnej. 
W roku 2021 wpłynęło łącznie 26 wniosków o przyznanie KDR, wydanych zostało 76 kart w formie 
tradycyjnej oraz 76 w formie elektronicznej. Łączny koszt realizacji zadania stanowił: 353,00 zł. 
 
 

Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo -
wychowawcze

104325,8

113829,6

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

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

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

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Realizując zadania ww. ustawy został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. 
Ośrodek w 2021 r. świadczył poradnictwo, w szczególności: 
- socjalne łącznie - 56 
- psychologiczne – łącznie 74 porady, w tym 26 porad dla 10 osób w związku z przemocą w rodzinie. 
 
W ramach Ośrodka funkcjonował Zespól Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzi 11 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 SZANASA – Głogów, NZOZ „Medica” Pęcław 
Oddział w Głogowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. 
 
Zespół Interdyscyplinarny odbył łącznie 4 posiedzenia oraz odbyło się 160  posiedzeń grup roboczych, 
W 2021 r. łącznie prowadzono 64 procedury ,,Niebieska Karta” (w tym 7 procedur rozpoczętych 
w 2020 r.)  w  49 rodzinach. W związku z prowadzoną procedurą w przypadku 29 rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Opiekuńczy o wgląd 
w sytuację małoletnich, będących świadkami przemocy lub osobami doświadczającymi przemocy. 
W przypadku 11 rodzin informacja o wszczęciu procedury,, Niebieskiej Karty” została przekazana do 
Prokuratury Rejonowej w Głogowie. 
 

10. 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 
2020/2021 

Liczba wypłaconych 
stypendiów w 2021 r.  

Kwota świadczeń 

Stypendium szkolne 52 29 14 337,65 zł 

Zasiłek szkolny 1 1 620,00 zł 

 
Łączny koszt realizacji zadania: 14 957,65 zł w tym ze środków własnych gminy 3 497,65 zł, dotacja 
11 460,00zł. 
W 2021 r. wydano 4 decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, 10 decyzji 
uchylających w tym 4 z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz 6 na wniosek strony. 
 

11. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych i prawo energetyczne. 
Na terenie Gminy Głogów w 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało łącznie 8 gospodarstw domowych 
tj.: 
- dodatek mieszkaniowy otrzymało - 8 gospodarstw na łączną kwotę: 19 940,47 zł, 
- dodatek energetyczny otrzymało - 8 gospodarstw na łączną kwotę: 1 487,23 zł. 
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12. 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 2021, przyjęty Uchwałą Nr XXX/244/2020 
Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 2020 r. 
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. wchodziło 5 osób, 
powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Głogów.  
Realizując zapisy cytowanej ustawy oraz programu, komisja w 2021 r. odbyła łącznie 20 posiedzeń, na 
których: 

 rozpatrywała wnioski rodzin, Zespołu Interdyscyplinarnego, GOPS - Głogów, Komendy 
Powiatowej Policji oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach , które wpłynęły ze 
względu na nadużywanie alkoholu i występującą przemoc w rodzinie – łącznie 67 wniosków, 

 objęła wsparciem 24 rodziny, Komisja sporządziła łącznie 109 wezwań na posiedzenie komisji, 
 prowadziła rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z 24 osobami, które 

pozostają w monitoringu, natomiast 16 osób nie zgłosiło się na posiedzenie Komisji mimo 
przesłanych wezwań. 

 W przypadku 3 osób brak możliwości współpracy z uwagi na pobyt 1 osoby w Zakładzie 
Karnym, 1 osoba przebywała w szpitalu dla osób psychicznie chorych, 1 osoba przebywa za 
granicą.  

W roku sprawozdawczym  skierowano 10 osób na badania przez biegłego sądowego w celu wydania 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 
Komisja w ramach posiedzeń 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, 
 informowała o możliwości uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców 

przemocy w rodzinie, 
 korespondowała w zakresie udzielania informacji z Sądem Rejonowym w Głogowie, 

Prokuraturą Rejonową w Głogowie oraz Komendą Powiatową Policji w Głogowie, łącznie 
przesłano 8 informacji. 

 zapewniła poradnictwo i wsparcie psychologiczne – łącznie udzielono - 74 porady. 
 przeprowadziła 49 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 2021, 
 

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, współfinansowanych przez KGHM Polska Miedź 
w ramach zawartej deklaracji o współpracy. 
W 2021  przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Przedmościu program pn. ,,Archipelag skarbów” – 
Wyprawa odkrywców. Ponadto w szkołach przeprowadzono także programy profilaktyczny 
pn. ,, Spójrz inaczej”. 
Komisja wspierała także profilaktykę dzieci i młodzieży poprzez organizację kolonii 
z programem zajęć profilaktycznych nad morzem w miejscowości Ustronie Morskie w okresie 
wakacyjnym w 2021 r., w której uczestniczyło łącznie 90 dzieci z terenu Gminy Głogów. 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

Strona 35 z 175 
 

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

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie z dniem 1 października 2020r. 
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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
W 2021 r. do Ośrodka wpłynęło 14 wniosków i zostało wydanych 14 zaświadczeń. 

14. 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 2021 r. Ośrodek realizował usługę dostarczając zakupy dla 1 osoby, niepełnosprawnej, 
prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe. W ramach programu raz w tygodniu przekazywano 
sprawozdanie w CAS oraz prowadzono monitoring osób starszych.  

15. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  
W ramach powyższego programu w 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej 
z Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Jaczewie. W roku sprawozdawczym z pomocy w formie paczek żywnościowych – 2 krotnie 
wydawanych, skorzystało łącznie 16 rodzin tj. 53 osoby w których wychowywało się 25 dzieci. 

16. Utworzenie ośrodka wsparcia – Klub Senior+ w Ruszowicach. 
W 2021 r. w Gminie Głogów został utworzony Klub Senior+ w Ruszowicach przy 
ul. Tęczowej 55, który działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogowie na mocy art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., 
w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2001. 

Klub zrzesza 15 uczestników w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone były od 
poniedziałku do czwartku, łącznie 20 godzin tygodniowo. W ramach zajęć prowadzone były 4 bloki 
tematyczne tj.: blok artystyczny – łącznie odbyło się 70 zajęć, blok sportowy – łącznie odbyło się – 35 
zajęć, blok edukacyjny – łącznie odbyło się – 56 zajęć, blok kulturalny – przeprowadzono 5 wyjazdów, 
odbywały się zajęcia międzypokoleniowe, zajęcia kulinarne. W ramach spotkań okolicznościowych 
przeprowadzono 12 zajęć (zgodnie z charakterem miesiąca) między innymi: Dzień Matki, wyplatanie 
wianków, tworzenie kompozycji kwiatowych, Międzynarodowy dzień Seniora, Andrzejki, Bingo 
Mikołajkowe, Spotkanie wigilijne, Spotkanie sylwestrowe. 

Spotkania w Klubie umożliwiły Seniorom możliwość rozwoju zainteresowań, spotkań towarzyskich ale 
również wzmocnienie kontaktów międzyludzkich. Uczestnictwo w Klubie przyczyniło się do poprawy 
sprawności fizycznej, zwiększyło aktywność społeczną oraz zmniejszyło poczucie niekorzystnych 
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stanów emocjonalnych Seniorów. Uczestnicy Klubu brali także udział w lokalnych akcjach 
charytatywnych. 

Dofinansowanie do działalności Klubu pozyskano w ramach programu  wieloletniego ,,SENIOR+ na 
lata 2021-2025 w kwocie: 21 360,00 zł, wydatkowana kwota w ramach środków własnych:  
43 010,34 zł.  

Działania w ramach Klubu Senior+ planuje się na kolejne lata z uwagi na realizacje założeń polityki 
społecznej wobec osób starszych.  

Podsumowując działania Klubu Senior+ w Ruszowicach należy podkreślić, że Klub stał się ośrodkiem 
rozwoju życia kulturalnego, towarzyskiego, edukacyjnego i rekreacyjnego osób starszych. Zapewnił 
uczestnikom rozwój zainteresowań wzmocnienie kontaktów międzyludzkich. Wpłynął także na 
kształtowanie umiejętności organizowania i zagospodarowywania czasu wolnego. Klub Senior+  
w Ruszowicach zapewnił warunki do twórczego i aktywnego przeżywania okresu starości. Przyczynił 
się do poprawy sprawności fizycznej, aktywności społecznej, zwiększył poczucie użyteczności 
i przydatności społecznej. Ponadto spowodował zmniejszenie niekorzystnych stanów emocjonalnych, 
takich jak lęk, stres, napięcie emocjonalne czy poczucia pustki.  

Z uwagi na wiele zalet funkcjonowania Klubu planuje się w 2023 r. utworzenie kolejnego ośrodka – 
Klubu Senior + w miejscowości Serby. 
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17. Potwierdzanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.  
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) dokumentem 
potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, jest decyzja wójta 
(burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 
potwierdzająca to prawo. W Gminie Głogów decyzje wydawane były na podstawie upoważnienia Wójta 
Gminy Głogów przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji, przysługuje przez okres 90 dni od 
dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku lub w przypadku udzielenia świadczeń 
w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia w 
tej formie i wydania decyzji administracyjnej jest dochód – zgodnie z art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej. 

Najczęściej podmiotem zgłaszającym fakt braku ubezpieczenia jest szpital, który świadczy daną usługę 
medyczną. Spełnienie przesłanek ustawowych weryfikowane jest w trakcie wywiadu środowiskowego 
przez pracownika socjalnego. W przypadku pobytu osoby nieubezpieczonej 
w Szpitalu w Głogowie, wywiady przeprowadzane są w tej placówce medycznej. 

W roku 2021 r. wydano 3 decyzje potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja o 
objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przekazuje się klientowi oraz zostaje przesyłana do Placówki 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz placówki medycznej, z której, na wniosek rozpoczęto 
postępowanie.  

6. DZIALALNOŚĆ INWESTYCYJNA: 

Inwestycja budowlana to ciąg następujących po sobie czynności i działań, a sukces kolejnych 
etapów zależy od wcześniejszego zaplanowania i zaprojektowania zamierzenia budowalnego. 
Proces ten jest stosunkowo długi i skomplikowany, wymagający zaangażowania wielu osób oraz 
instytucji. Finałem jest ukończenie i przekazanie do użytkowania mieszkańcom naszej gminy 
zrealizowanych inwestycji.                  W tym rozdziale zostały przedstawione źródła nakładów 
finansowych na inwestycje, wielkość i kierunki działań inwestycyjnych gminy.  

INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY GŁOGÓW W 2021r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bytnik, ul. Urocza – wartość zadania 150 875,95 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy PVC 200 i długości ok. 205m wraz                   
z sięgaczami do granic działek o średnicy PVC 160. Inwestycja umożliwiła przyłączenia się  
do sieci kanalizacji sanitarnej 16 nieruchomościom zabudowanym budynkami 
mieszkalnymi oraz przeznaczonym pod zabudowę, 
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 realizacja inwestycji umożliwiła przyłączenia się  do sieci kanalizacji sanitarnej                            
16 nieruchomościom zabudowanym budynkami mieszkalnymi oraz przeznaczonym pod 
zabudowę, 

 

Budowa sieci wodociągowej ul. Prosta w Przedmościu – wartość zadania 65 325,45 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wybudowano sieć wodociągową ul. Prosta w Przedmościu o średnicy dz90 i długości 295m 
wraz z 2 hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi dn80. 

 Realizacja inwestycji umożliwiła przyłączenia się  do sieci wodociągowej 14 
nieruchomością zabudowanym budynkami mieszkalnymi oraz przeznaczonym pod 
zabudowę, 

 

 

Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Wodna – wartość zadania 326 302,49 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 przygotowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o 
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udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu 
terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego  
przyznana została w wysokości 153 000,00 zł, 

 wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni o długości 1530 m  i szerokości 3,5m wraz 
z mijankami i utwardzeniem poboczy, 

 realizacja inwestycji poprawił warunki poruszania się wszystkich uczestników ruchu 
drogowego oraz zwiększyła bezpieczeństwo w ruchu na obszarze drogi przede 
wszystkim z uwagi na dojazd do gruntów rolnych przez pojazdy ciężkie i sprzęt 
rolniczy.  
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Modernizacja drogi ul. Cichej w Serbach – wartość zadania 146 228,82 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wykonano jezdnię o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - brukowej o długości 
125m  i szerokości 6m (KR2) wraz z placem do zawracania,  

 realizacja inwestycji znacząco poprawiła bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się  
użytkowników ruchu drogowego .                                                                                                                            

 

Przebudowa drogi ul. Polnej w Serbach – wartość zadania 129 010,46 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wykonano jezdnię o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - brukowej o długości 
120m  i szerokości 6m (KR2) .                                                                                                                                                                                                             

 realizacja inwestycji przełożyła się bezpośrednio na poprawę standardu życia mieszkańców, 
warunków komunikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi. 
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Modernizacja drogi ul. Parkowej w Serbach – wartość zadania 173 092,57 zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wykonano jezdnię o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - brukowej o długości 
185m   i szerokości 5,5-6,5m (KR2) wraz z placem do zawracania .      

 realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę standardu życia mieszkańców poprzez 
stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków drogowych w miejscu zamieszkania. 

 

 

Budowa ciągów pieszo-jednych do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – wartość zadania 
252 969,20 zł: 

 wykonano jezdnię o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej o  szer. 5m na 
odcinkach  o dł. C=72,5m; dł. D=67,7m; dł. E=56,5m wraz ze zjazdami na posesję i 
kanalizacją deszczową o łącznej dł.196 m ;  odcinek G o dł.56m i szerokości 4,5m wykonany 
o nawierzchni z kruszywa. 
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 Zakończenie inwestycji realizowanej w poprzednich latach zapewniła trwałą poprawę 
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa i 
dostępności dla wszystkich mieszkańców ulicy Brzoskwiniowej w tym dzieci, osób 
starszych, osób z niepełnosprawnościami, pieszych, rowerzystów. 

 

 

Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów - wartość zadania 109 
222,81zł: 

 opracowano dokumentację projektową, 

 wykonano roboty budowlane polegające na budowie instalacji gazowej oraz centralnego 
ogrzewania wraz z montażem 3 szt. kotłów gazowych w dwóch lokalach mieszkalnych oraz 
pomieszczeniach przychodni Wiejskiego Ośrodka Zdrowia; 

 realizacja inwestycji zwiększyła efektywność ogrzewania całego budynku, zamontowane 
piece są niemal bezobsługowe, ogrzewanie gazem jest ekologiczne i korzystne dla 
środowiska gdyż spalaniu gazu towarzyszy znacznie mniejsza emisja tlenków azotu i węgla 
oraz dwutlenku węgla. 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń przedszkola na potrzeby 
kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w 
Serbach - wartość zadania 147 662,37zł: 
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 opracowano dokumentację projektową, 

 wykonano roboty budowlane w zakresie wykuć otworów okienno – drzwiowych w 
ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych, wyburzeniu ścianek działowych wykonanych 
wg projektu podstawowego, demontaż istniejącej stolarki drzwiowej z uwzględnieniem 
późniejszego wbudowania, demontaż okładzin podłóg i sufitów podwieszanych, 
wykonanie nowych ścian działowych wg projektowanego układu funkcjonalnego 
obiektu, montaż nowej stolarki okienno – drzwiowej, roboty remontowe, odtworzeniowe 
wewnątrz przedmiotowych pomieszczeń, budowa instalacji wewnętrznych : 
elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz c.o. ( z wyłączeniem wentylacji, 
dostawy i montażu wyposażenia i urządzeń gastronomicznych); 
 

 w 2022r. została do zrealizowania budowa wentylacji i doposażenie kuchni 

gastronomicznej w wymagane urządzenia gastronomiczne -koszt 98 000 zł.  

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów  - wartość zadania 523 658,73zł: 

Gmina Głogów na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w kwocie  492 723,00 zł. Łącznie zrealizowano 
budowę sieci oświetlenia drogowego wzdłuż 13 ulic na terenie Gminy Głogów:   

 budowa oświetlenia drogowego w m. Turów – montaż 3 szt. słupów oświetleniowych z 
oprawami typu LED, 
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 budowa oświetlenia drogowego w m. Ruszowice, ul. Pastelowa i ul. Turkusowa  – montaż 
15 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, 

 

 budowa oświetlenia drogowego w m. Wilków, ul. Gajowa i ul. Daglezjowa – montaż 13 szt. 
słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, 
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 budowa oświetlenia drogowego w m. Klucze – montaż 12 szt. słupów oświetleniowych z 
oprawami typu LED, 

 

 budowa oświetlenia drogowego w m. Serby, ul. Parkowa– montaż 4 szt. słupów 
oświetleniowych z oprawami typu LED, 
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 budowa oświetlenia drogowego w m. Wilków, ul. Krótka – montaż 4 szt. słupów 
oświetleniowych z oprawami typu LED, 

 

 budowa oświetlenia drogowego w m. Serby, ul. Rumiankowa, ul. Bławatkowa, ul. Makowa 
– montaż 21 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, 
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 budowa oświetlenia drogowego w m. Szczyglice – montaż 4 szt. słupów oświetleniowych                     
z oprawami typu LED, 

 budowa oświetlenia drogowego w m. Grodziec Mały – montaż 13 szt. słupów 
oświetleniowych z oprawami typu LED, 

    

 

Budowa szatni sportowej wraz z modernizacją boiska w Serbach  - wartość zadania 40 000 zł: 

 z uwagi na zaprojektowaną nową lokalizację budynku szatni zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie wymaganych odległości koniecznym było wykonanie następujących 
robót ziemnych: 

 Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi, 
 Usunięcie konarów oraz korzeni drzew, 
 Wyprofilowanie terenu na gruncie, 
 Wyprofilowanie humusu, 
 Spulchnienie ziemi, 
 Niwelacja laserowa terenu nowej części boiska,  
 Podrównanie nierówności na starej części płyty boiska humusem, 
 Niwelacja laserowa starej części płyty boiska. 
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 realizacja inwestycji pozwoliła na przygotowanie terenu pod potrzeby realizacji inwestycji                            
w zakresie budowy budynku szatni sportowej w kolejnym etapie.  

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. 
Wnioskiem z dnia 30 września 2021 r. Gmina Głogów zmniejszyła wartość Projektu. 
 
Łącznie koszty projektu, po zakończeniu wszystkich planowanych postępowań przetargowych 
zmniejszyły: 

- koszt całkowity:  z 16.820.403,71 zł  na 15.230.100,00 zł,  tj., o1.590.303,71 zł, 
- koszt kwalifikowany: z 13.675.125,00 zł  na 12.382.195,12 zł,  tj., o1.292.929,88 zł, 
- wydatki kwalifikowane: z 10.256.343,75 zł na   9.286.646,34 zł, tj., o    969.697,41 zł, 
- dofinansowanie:  z   8.717.892,18 zł  na   7.893.649,38 zł,    tj., o    824.242,80 zł. 

 
Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. w ramach Projektu: 
1. Zadanie nr 1.  
– „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”. 
Zadanie było realizowane zgodnie z zawartą Umową Nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. ze 
zm. Wykonawca – Ragen Sp. z o.o. realizował zadanie zgodnie z § 2 (Termin realizacji) wyżej 
wymienionej Umowy. W 2021 r. Wykonawca osiągnął 50 % zaawansowania robót 
budowlanych, tj. wykonał 4.532,74 m systemu kanalizacji sanitarnej. 
 

 
2. Zadanie nr 2.  
– „Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”. 
Zadanie było realizowane zgodnie z zawartą Umową Nr RI.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 r. 
Wykonawca – KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów realizował zadanie 
zgodnie  
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z § 2 (Termin realizacji) wyżej wymienionej Umowy. W 2021 r. Wykonawca osiągnął 25 % 
zaawansowania robót budowlanych, tj. wykonywał prace w zakresie: 

- przebudowy / remontu przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Główna,  
- budowy nowej przepompowni ścieków w m. Ruszowice, ul. Bursztynowa, 
- budowy nowej przepompowni ścieków w m. Serby, ul. Żytnia. 

 
 
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). 
 
W roku 2021 r. kontynuowano prowadzenie programu grantowego pn.: „Program grantowy na 
wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – 
Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu jednostek 
samorządu terytorialnego z naszego regionu (Gmina Miejska Głogów, Gmina Przemków, 
Gmina Radwanice, Gmina Żukowice, Gmina Kotla, Gmina Głogów, Gmina Jerzmanowa), a 
Liderem projektu jest Gmina Polkowice. 
Data zakończenia realizacji projektu – 30.06.2022 r. Przedmiotowy projekt był projektem 
grantowym i polegał na udzielaniu przez Beneficjenta grantów na rzecz Grantobiorców z 
przeznaczeniem na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Granty były udzielane na 
przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych i 
dotyczyły wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. 
Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł. 
 
Otrzymane wsparcie (granty) można było przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła na: 
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub 
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub 
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe 
d) ogrzewanie elektryczne (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), 
pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. 
 
W roku 2021 r. w promach programu pracownicy urzędu świadczyli pomoc grantobiorcom 
przy kompletowaniu dokumentów i wypełnieniu wniosków o wypłatę grantów. 
 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

 

51 

 

 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W 2021r. - PROJEKTY: 

 dokumentacja projektowa obejmująca budowę sieci wodociągowej ul. Perłowa,                   
ul. Kremowa, ul. Herbaciana w Ruszowicach 

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

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

 dokumentacja projektowa obejmująca budowę sieci oświetlenia drogowego Borek-
Zabornia, 

 dokumentacja projektowa obejmująca  usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej 
przy boisku sportowym w Borku, 

 dokumentacja projektowa obejmująca rozbudowę remizy OSP w Szczyglicach, 

 dokumentacja projektowa obejmująca rozbudowę remizy OSP w Ruszowicach, 

 dokumentacja projektowa obejmująca budowę świetlicy wiejskiej w Turowie, 

 aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę remisy OSP w Serbach, 

 Opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją 
kosztów budowy remizy OSP w Przedmościu,  

 Opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją 
kosztów budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Głogów na trasie Miasto 
Głogów- Gmina Głogów - Gmina Grębocice, 

 Opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z kalkulacją 
kosztów budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Głogów wzdłuż drogi 330 do 
rozwidlenia w miejscowości Borek, 

Istotne jest dobre zaplanowanie i przygotowanie inwestycji aby móc ją  w kolejnych latach 
zrealizować stosownie do potrzeb mieszkańców oraz możliwości budżetu gminy.  
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7. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA 

Gospodarka nieruchomościami  
 
Stan zasobu nieruchomości Gminy Głogów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się 
następująco: 
 
Tabela 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości pozostających w zasobie Gminy Głogów z 
podziałem na obręby [w ha] 

  
Borek - Zabornia 23,7859 
Grodziec Mały 23,8672 
Klucze 16,2260 
Krzekotów 13,0790 
Przedmoście 34,5308 
Ruszowice 32,0130 
Serby 31,9515 
Stare Serby 8,1908 
Szczyglice 7,6489 
Turów 13,2658 
Wilków 30,5465 
Krzepów 0,3644 
Ogółem 235,4698 

 
 
Wykres 1. Ogólna powierzchnia gruntów pozostających w zasobie Gminy Głogów z podziałem na 
poszczególne obręby [w ha] 
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Tabela 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy Głogów według przeznaczenia [w ha] 
 

Użytki rolne 22,0785 
Lasy i zadrzewienia 4,3144 
Grunty pod wodami 11,2873 
Tereny komunikacyjne 168,7031 
Tereny przeznaczone pod 
zabudowę 9,3637 
Tereny zieleni 10,1355 
Nieużytki 7,8273 
Inne 1,7600 

Ogółem 235,4698 
 
Wykres 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy według przeznaczenia 
 

 
 
 
Powierzchnię nieruchomości gminnych  udostępnionych z zasobu, wg stanu na dzień 31 
grudnia 2021 r. obrazuje poniższa tabela.  
 
 
Tabela 3. Powierzchnia nieruchomości udostępnionych z zasobu Gminy Głogów [w ha] 

 
  

Użytki 
rolne

9%

Lasy i 
zadrzewienia

2%Grunty pod 
wodami

5%

Tereny 
komunikacyjne

72%

Tereny 
przeznaczone 

pod zabudowę
4%

Tereny zieleni
4%

Nieużytki
3%

Inne
1%

Użytkowanie wieczyste [ha] Dzierżawa[ha] 

 
Trwały zarząd 
[ha] 

 
Użyczenie 
[ha] 

 
Użytkowanie 
[ha] 

92,3967 2,3604 3,5037 1,7194 
 

18,8100 
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Wykres 3. Powierzchnia nieruchomości udostępnionych z zasobu Gminy Głogów [w %] 
 

 
 
 
 
 
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w ramach zadań związanych 
z udostępnianiem nieruchomości gminnych z zasobu: 
 
zawarto łącznie 5 umów dzierżawy (z czego 2 umowy dotyczyły gruntów rolnych, 1 umowa 
dotyczyła wydzierżawienia terenu pod reklamę, 2 umowy dotyczyły dzierżawy pomieszczeń 
ośrodka zdrowia), w których udostępniono z zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 
0,1831 ha. 
Na koniec 2021 r. Gmina Głogów miała łącznie zawarte 125 umowy na udostępnienie 
nieruchomości gminnych, w tym: 
umów dzierżawy – 66 szt., 
umów użytkowania wieczystego – 40 szt., 
umów użyczenia – 12 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 gospodarki komunalnej. 
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Wykres 4. Dochody uzyskane z udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy [w zł] 
 

 
W  okresie objętym raportem wydano 6 decyzji administracyjnych w sprawie naliczeniu opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanym zatwierdzeniem  jej 
podziału na łączną kwotę 21.594,00 zł, 35 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z 
tytułu wybudowania sieci wodociągowej na łączną kwotę 95.177,00 zł, a także 1 decyzję w 
sprawie naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 54.393,00zł. 
 
Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminnego dokonywane było w ramach 
gospodarowania środkami finansowymi zaplanowanymi w budżecie gminy na rok 2021, przy 
negocjowaniu możliwie najniższych kosztów. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2,0777 ha z przeznaczeniem pod drogi 
i rowy oraz pod budowę infrastruktury technicznej,  

 nabyto w drodze cywilno – prawnej 12 działek, z czego 10 o łącznej 1,3617 ha z 
przeznaczeniem pod drogi gminne (nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy), 1 działkę 
o powierzchni 0,1000 ha, w celu powiększenia nieruchomości będącej w trwałym 
zarządzie Szkoły Podstawowej w Przedmościu za kwotę 50.000,00 zł brutto, 4 działki 
rolne o łącznej powierzchni 5,9400 ha w Ruszowicach, za kwotę 220.000,00 zł. 

 
W analizowanym okresie z zasobu nieruchomości gminnych zbyto 3 nieruchomości, w tym 
jedną działkę w Serbach w drodze zamiany, jedną nieruchomość w Przedmościu przekazanao 
nieodpłatnie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury oraz jeden lokal mieszkalny w Ruszowicach. 
Z tytułu zbycia nieruchomości w roku 2021 r. do gminnej kasy wpłynęła kwota 50.221,42 zł. 
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Wykres 5. Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i zbytych z zasobu Gminy Głogów [w ha] 
 

 
 
 
Ewidencja ulic i adresów na terenie Gminy Głogów w roku 2021 
 
Na terenie gminy Głogów funkcjonuje 230 ulic, przy których zlokalizowana jest zabudowa,  
z czego 144 ulice posiadają nadane nazwy. Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w 
związku z powstającą nową zabudową, nadano 6 nowych nazw ulic w miejscowościach: 
Szczyglice, Wilków, Zabornia, Bytnik. Z poszczególnymi ulicami powiązanych jest łącznie 
2.280 punktów adresowych, z czego 72 ustalonych zostało w 2021 r. 
 
Wykres 6. Ilość punktów adresowych w poszczególnych miejscowościach na koniec 2021 r. 
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Dynamika rozbudowy miejscowości gminy Głogów, m.in. Bytnika, Zaborni, Szczyglic, Kluczy 
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.  
 
Gospodarka lokalowa  
Na koniec 2021 r. Gmina Głogów dysponowała 32 lokalami mieszkalnymi. 
 
     Tabela 5. Wykaz lokali komunalnych stanowiących własność Gminy Głogów  

Lp. Adres budynku  Liczba Powierzchnia Stan techniczny 
    lokali użytkowa  lokali w 2021 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, 4 53,70 dobry 
 Ruszowice   32,43 dobry 
     33,84 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 
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     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 6. Wykaz lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Głogów  

 Lp. 
Adres 
budynku  Liczba Powierzchnia Stan Techniczny lokali 

     lokali użytkowa [m2]  w 2021 r. 
 1. ul. Tęczowa 2, 1 25,40 dobry  
  Ruszowice       
          
 
      
Tabela 7. Wykaz lokali chronionych stanowiących własność Gminy Głogów 
 Lp. Adres budynku Liczba  Powierzchnia Stan Techniczny lokali 
    lokali  użytkowa [m2]  w 2021 r. 
 1. ul. Tęczowa 68, 1   17,40 dobry  
  Ruszowice       
          
 
 
W 2021 r. na mieszkanie komunalne lub socjalne oczekiwały 34 osoby. 
W okresie obejmującym rapor Gmina Głogów nie pozyskała żadnego nowego lokalu 
mieszkalnego, nie zwolniło się również żadne z wynajmowanych już mieszkań, w związku  
z tym nie zawarto żadnej nowej umowy najmu lokalu komunalnego lub socjalnego. Sprzedano 
jeden lokal mieszkalny w Ruszowicach. 
Nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych. 
Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły  
84.701,58 zł,  natomiast zadłużenie z tego tytuły wyniosło 24.425,55 zł, które w stosunku do 
zadłużenia, jakie miało miejsce na dzień 31 grudnia 2020 r. spadło o 8.706,58 zł. 
 
Zasoby komunalne gminy: 
Budynki oświatowe: 
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu, 
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie 
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Serbach 
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Budynki kultury: 
- Świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy  
- Budynek Biblioteki Gminnej w Serbach 
Budynki użytkowe: 
- Młyn w Grodźcu Małym 
- Budynek po szatni sportowej w Przedmościu 
Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach 
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) 
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 Krzekotowie 
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Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci, wśród 
których wyszczególnia się następujące podmioty: 
- Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
- Dyrektor GOK, 
- Dyrektor GBP, 
- Jednostki OSP, 
- Stowarzyszenia sportowe. 
 
Gospodarka przestrzenna 
 
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów, uchwalone uchwałą Rady 
Gminy Głogów nr XLVI/356/2021z dnia 8 grudnia 2021 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 2021 r. 
posiadała 41. Pokrycie planem obejmuje powierzchnię 939,04 ha, co stanowi 11,1 % całej 
powierzchni Gminy, wynoszącej 8469 ha.  
W 2021 r. uchwalono pięć zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Trwają również prace nad sporządzeniem pięciu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów Ruszowice, Borek – Zabornia, Wilków, Grodziec Mały i Serby 
oraz zmiana planu dla części obrębu Ruszowice.  
 
Tabela 8. Powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi z podziałem na przeznaczenie  

L.p. Rodzaj terenu Powierzchnia (ha) 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 169,91 

2 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1,21 

3 Tereny zabudowy usługowej ogółem 100,81 

4 Tereny użytkowane rolniczo 410,37 

5 Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 0,51 

6 Tereny zieleni i wód 136,84 

7 Tereny komunikacji 81,23 

8 Tereny infrastruktury technicznej 36,82 

9 Tereny zabudowy zagrodowej 2,55 

  Ogółem 939,04 
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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 w 
2021 r. zostały wydane łącznie 233 decyzje administracyjne na podstawie ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Tabela 9. Ilość postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 

Rodzaj decyzji Ilość 
prowadzonych 
postępowań 

Ilość decyzji 
pozytywnych 

Ilość decyzji 
odmownych 

 Ilość spraw bez 
rozpatrzenia/ 
umorzonych/ 
wycofanych/ 
zawieszonych 

Ilość spraw 
niezakończ. 
w 2021 r. 

O warunkach 
zabudowy 

104 69 6 16 13 

Celu 
publicznego 

17 16 0 0 1 

Zmiana decyzji 54 49 0 1 4 

15,05
0,11

8,93

36,34

0,05

12,12

7,19
3,26 0,23 Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

Tereny zabudowy usługowej
ogółem

Tereny użytkowane rolniczo

Tereny zabudowy techniczno -
produkcyjnej

Tereny zieleni i wód
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Cesja decyzji 58 57 0 1 0 
Ogółem 233 191 6 18 18 

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

 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w 6 przypadkach odmówiono ustalenia 
warunków zabudowy, w tym 2 decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2 decyzje budowy farmy fotowoltaicznej i 2 decyzje zabudowy zagrodowej.  
Odmowa ustalenia warunków zabudowy związana była z niespełnieniem warunków 
określonych w art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których 
łączne wypełnienie konieczne jest do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Decyzje odmowne 
dotyczyły głównie terenów o dobrych klasach gruntu, wymagających uzyskania stosownej 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

8. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

Rada Gminy Głogów uchwałą Nr XXVIII/225/2020 z dnia 25.11.2020r.  przyjęła „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 

2021 rok”. Program ten jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i 

zasady współdziałania gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego, jak i organizacjom pożytku publicznego. Przyjęty program określa również cele i 

obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryb ich realizacji. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze. zm), 

które nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalanie rocznego 

0 20 40 60 80 100 120

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje celu publicznego
Decyzje pozytywne

Decyzje negatywne

Sprawy bez rozpatrzenia/
umorzone/ wycofane

Sprawy niezakończone w 2021 r.
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programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do dnia 30 listopada 

roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 

później niż do dnia 31 maja każdego roku ma obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Realizacja Programu 

Organizacje obywatelskie poprzez swoją działalność tworzą warunki do udziału obywateli w 

życiu swej społeczności lokalnej, integrują ją i aktywizują. Pomagają również kształtować 

poczucie osobistej przynależności i zaangażowania w realizację celów społecznych oraz 

przyczyniają się do budowy silnej więzi między obywatelami. Tworzą w ten sposób 

społeczeństwo obywatelskie. W realizacji powyższego znaczną rolę odgrywają organizacje 

pozarządowe, które na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności mogą w znacznym stopniu wspomóc działania naszego samorządu 

poprzez współdziałanie w realizacji zadań publicznych. 

Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych w naturalny sposób zwiększa 

efektywność i skuteczność ich realizacji, w związku z czym w interesie każdego samorządu 

powinno leżeć działania w kierunku rozwoju trzeciego sektora. Dlatego też budowa 

partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego 

stanowi istotny element polityki lokalnej gminy.  

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 7 ofert na realizację wskazanego zadania 
publicznego, pozytywnie rozpatrzono wszystkie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 
przyznano organizacjom następujące dotacje:  

 Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście - 31 500,00 zł 

 Ludowy Zespół Sportowy „MIESZKO” Ruszowice - 35 250,00 zł 

 Ludowy Zespół Sportowy „ZAWISZA” Serby - 54 000,00 zł 

 Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały - 23 350,00 zł 

 Klub Sportowy „VIKTORIA” Borek - 31 500,00 zł 

 Towarzystwo Cyklistów „CHROBRY” Głogów - 25 000,00 zł 
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 Stowarzyszenie „RAZEM DLA PRZEDMOŚCIA” - 3 000 zł  

Zgodnie z zawartymi umowami organizacje pozarządowe przedłożyły sprawozdania końcowe, 

zawierające szczegółowy opis zrealizowanych zadań. W wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych stwierdzono, że w/w zadania zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionymi 

sprawozdaniami.  

WAŻNE INWESTYCJE :  

Sparta Przedmoście :  

 Zakup bramek z certyfikatem wykorzystywanych podczas zawodów sportowych 

 Zakup  2 sztuk wiaty stadionowej, służącej zawodnikom rezerwowym  
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Viktoria Borek :  

 Zakup bramki mobilnej z certyfikatem wykorzystywanej do organizacji treningów   

 Wynajem kabiny dla zawodników 

        

Zawisza Serby :  

 Przebudowa boiska sportowego w Serbach 

 Montaż nowych piłkochwytów  

 Przygotowanie terenu pod budowę szatni sportowej 
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Odra Grodziec Mały  

 Wykończenie szatni sportowej  

 Położenie kostki brukowej 
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Mieszko Ruszowice  

 Uzupełnienie elementów nawodnienia 

 Remont łazienek oraz drobne prace nad zapleczem sportowym 
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DZIAŁALNOŚC OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH: 

Na terenie gminy działa 6 Ochotniczych straży Pożarnych ( Borek, Przedmoście, Serby, 
Ruszowice, Szczyglice, Wilków),  w tym 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego (Ruszowice i Serby). 

W roku 2021 stan osobowy jednostek przedstawiał się następująco: 

 Liczba członków zwyczajnych 290, w tym mężczyzn 224, kobiet 66. 

 Liczba członków honorowych 13, wspierających 13. 

 Liczba członków razem 318, w tym mężczyzn 252, kobiet 66. 

 Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo 

gaśniczych 134, w tym mężczyzn 126, kobiet 15. 

Poszczególne OSP w roku 2021 wyjeżdżały do zdarzeń następującą ilość razy: 

 

  

5%

22%

32%

31%

5%
5%

·       OSP Borek -12 wyjazdów

·       OSP Przedmoście- 55 wyjazdów

· OSP Ruszowice – 81 wyjazdów

·       OSP Serby -78 wyjazdów

·       OSP Szczyglice -14 wyjazdów

·       OSP Wilków- 12 wyjazdów
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Wsparcie finansowe Gminy Głogów: 

Dotacje celowe dla OSP Serby – 5 500 zł i OSP Przedmoście – 3 110 zł 

 Zakup wentylatora oddymiającego  
 Zakup motopompy mamut 
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Ważniejsze wydarzenia  

Konkurs wiedzy pożarniczej 

W marcu, gmina zorganizowała konkurs wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy.  

 

Współpraca z nadleśnictwem - NIE TYLKO GASIMY, ALE TEŻ SADZIMY”  
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Zawody strażackie  

 

Dzień Strażaka 
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Działalność charytatywna 

 Zbiórka nakrętek dla Szymona  

 WOŚP 

 

 Zbiórka krwi dla Zuzi  
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Wybory nowego Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

 

Współpraca ze szkołami z terenu gminy  

 

Nauka pierwszej pomocy 
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9. EDUKACJA 

Szkoły: 

W 2021 r. na terenie Gminy Głogów funkcjonowały 3 szkoły podstawowe – Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Przedmościu oraz wchodząca w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego- Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Serbach.  

Liczebność uczniów w szkołach w 2021 r. przedstawia tabela poniżej ( stan na 30 września 
2021 r.) 

L.p. nazwa szkoły liczba  dzieci  i ilość oddziałów ( w tym oddziały 
przedszkolne)  

1 ZSP Serby  Szkoła: 195/ 11 oddziałów 

Przedszkole: 91/5 

2 SP Przedmoście  168/11 oddziałów ( w tym oddziały przedszkolne 41/2) 

3 SP Wilków 143/ 11 oddziałów( w tym oddziały przedszkolne 50/3) 

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 tabela poniżej. 

Świetlice szkolne i dożywianie 

Lp. nazwa placówki liczba dzieci korzystających ze 
świetlicy 

liczba dzieci korzystających z 
dożywiania 

1 ZSP Serby 60 153 ( w tym 91 z przedszkola) 

2 SP Wilków 55 132 ( w tym 50 z oddziałów 
przedszkolnych) 

3 SP Przedmoście 98 103( w tym 41 z oddziałów 
przedszkolnych) 
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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 w roku 2020, dowóz uczniów do placówek oświatowych 
Gminy Głogów zorganizowany był  na koszt gminy przez firmę  Usługi Transportowe 
"KOWALSKI" Monika Kowalska-Soboń. W miesiącach wrzesień- grudzień 2021 r. średnia 
ilość dowożonych dzieci to 142. W pierwszych miesiącach roku 2021 r. ilości dowożonych 
dzieci były dużo mniejsze- w zależności od decyzji Premiera RP o funkcjonowaniu placówek 
oświatowych wynikających z epidemii Covid-19 oraz przejściem na naukę zdalną. Gmina 
Głogów zawarła też umowę na transport z miejscowości Klucze dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych – w związku z kryzysem na lokalnym rynku transportowym, 
wynikającym z wpływu epidemii Covid- 19 na ten sektor gospodarki. W 2021 r. wydano na te 
zadania łącznie 153.792,50 zł.  
 

Uczniowie dowożeni do szkoły w 2021 r. w czasie zajęć stacjonarnych w pełnym wymiarze       
( na przykładzie września 2021 r.): 

 Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 49 os. 

 Szkoła Podstawowa w Przedmościu - 70 os. 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serbach- 22 os. 


Do miesiąca września 2021 r. przy dowozach zatrudnionych było trzech opiekunów na ½ etatu. 
Od końca września 2021 r. zatrudniono dodatkowego pracownika – w ramach programu 
„Dostępna szkoła”.  
 
Gmina Głogów zapewnia także dowóz uczniów z niepełnosprawnościami bądź z orzeczeniami 
o specjalnej organizacji nauki. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów i wnioskami 
rodziców Gmina Głogów zwraca koszty dowozów rodzicom/ opiekunom prawnym (we 
wrześniu 2021 r. było to 5 umów) bądź organizuje dowóz poprzez firmy specjalizujące się w 
przewozie osób niepełnosprawnych ( 2 uczniów). Na zadanie to w 2021 r. wydano mniej niż w 
latach poprzednich ( z powodu epidemii Covid-19- w związku z ograniczeniami w 
funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz niższą ceną jednostki paliwa, która ma wpływ na 
wyliczenia zwrotu kosztów dowozu dla opiekunów prawnych )- 15.990,20 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 PKS była jedyną zainteresowaną świadczeniem usług przewozowych uczniów, 
następnie dodatkowo firma KOWALSKI przystępowała do przetargów ogłaszanych przez 
gminę),  

-malejąca ilość regularnych połączeń autobusowych komunikacji otwartej z miejscowości 
Gminy Głogów,  

-ciągła potrzeba rozwoju infrastruktury drogowej w gminie ( rozległy teren gminy -13 
miejscowości- to ogromna ilość infrastruktury drogowej do utrzymania, problemem jest też 
duża ilość dróg niebędących w zarządzenie gminy),  

- trudności w organizacji zastępstwa opiekuna w razie nieobecności ( w 2022 r. zatrudniono 
dodatkowego opiekuna na trasie Ruszowice- Przedmoście), 

- położenie większości placówek przy ruchliwych drogach wojewódzkich i powiatowych, 
rozległe położenie gminy po 2 stronach rzeki Odry (jeden most łączący połowę gminy z 
miastem Głogów powoduje wąskie gardło komunikacyjne)  

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), polepszeniem stanu przystanków autobusowych, 
a także dróg gminnych. W ramach programu Dostępna Szkoła uzyskano też całkowite 
sfinansowanie zatrudnienia dodatkowego opiekuna na trasie Ruszowice- Przedmoście. 

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 ( stan na 30.09.2021 r.). 

Pracownicy pedagogiczni w szkołach w gminie  

Lp. nazwa placówki liczba etatów pedagogicznych 

1. ZSP Serby 34,08 etatów (35 nauczycieli) 

2 SP Wilków 22,94 etatów (28 nauczycieli) 

3 SP Przedmoście 27,16 (32 nauczycieli) 
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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 3 17 

2 SP  Wilków 3 7 

3 SP Przedmoście 3 8 

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- średnia ilość etatów 
w 2021 r.: 

L.p. nazwa placówki liczba 
nauczycieli 
dyplomowanych 

liczba 
nauczycieli 
mianowanych 

liczba 
nauczycieli 
kontraktowych 

liczba 
nauczycieli 
stażystów 

1 ZSP Serby 20,62 5,16 2,58 3,75 

2 SP Wilków 11,90 3,37 1,98 1,04 

3 SP Przedmoście 14,74 4,15 5,67 1,01 

 

Na terenie gminy nie funkcjonują żadne oświatowe placówki 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 30.09.2021 r.: 
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 Przedszkole Publiczne w Serbach- 91 dzieci w 5 oddziałach, 

 oddziały przedszkolne  w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie – 50 dzieci 
w 3 oddziałach,  

 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu – 41 
dzieci w 2 oddziałach.  

Do 2021 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 
oddziałami przedszkolnymi Gminy Głogów powodowało stopniowe wygaszanie 
zainteresowania punktem przedszkolnym w Ruszowicach. Początkiem 2021 roku placówka ta 
została rozwiązana w związku z niepodjęciem działalności po 3 miesięcznym zawieszeniu.  

Na dzieci w wieku przedszkolnym ( z wyłączeniem dzieci 6 letnich) gmina otrzymuje dotację 
przedszkolną. W 2021 roku dofinansowanie to wyniosło – 1.471,00 zł. na dziecko w wieku 3-
5 lat,  a gmina otrzymała dotację w wysokości 194.172,00 zł. 

Spora część dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszcza do przedszkoli na ternie Gminy 
Miejskiej Głogów oraz Gminy Grębocice. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań 
oświatowych gmina, której dziecko jest mieszkańcem jest zobowiązana do pokrycia kosztów 
poniesionych przez te gminy, na których terenie funkcjonuje placówka. W 2021 roku środki 
przekazane innym gminom na to zadanie wyniosły – 1.069.850,03 zł. Z innych gmin zaś 
otrzymano refundację w związku uczęszczaniem kilkorga dzieci do oddziałów przedszkolnych 
i przedszkola Gminy Głogów.  

W 2021 r. w gminie nie funkcjonował żaden żłobek lub klub dziecięcy. 

FINANSOWANIE OŚWIATY: 

Wydatki na oświatę w 2021 r.  wyniosły 12.522.063,98 zł, co stanowiło 26,76 % ogólnych 
wydatków gminy poniesionych w 2021 roku. Otrzymana subwencja ogólna 
wyniosła  5.758.401,00 zł. Dotacje, odpłatność za przedszkole i stołówki szkolne oraz pozostałe 
dochody 464.487,32 zł., co daje ogółem kwotę 6.222.888,32 zł. tj. 49,69 % poniesionych 
wydatków na oświatę. Z budżetu gminy w 2021 roku na oświatę wydatkowano – 6.299.175,66 
zł. tj. 50,31 % ogólnych wydatków. 
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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA CELE OŚWIATOWE: 

Światowa pandemia Covid- 19, która dosięgła w marcu 2020 roku także Polskę 
wymusiła duże zmiany w funkcjonowaniu polskiej oświaty. Niemal do połowy roku 2021 roku 
uczniowie uczęszczali na zajęcia dydaktyczne  w formie mieszanej. 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.  

Mimo problemów związanych z pandemią Gmina Głogów starała się aktywnie 
pozyskiwać środki zewnętrzne na cele oświatowe oraz uczestniczyć w różnego rodzaju 
programach, głównie w drugiej połowie 2021 roku.   

Największy sukces to podpisanie umowy w pilotażowym programie Dostępna Szkoła. Po 
trwających kilka miesięcy audytach udało się uzyskać ogromne dofinansowanie dla Szkół w 
Wilkowie i Przedmościu. 30 sierpnia 2021 roku Gmina Głogów – jako jedna z pierwszych w 
Polsce- podpisała umowę w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Na realizację zadania pn. 
„Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” Gmina otrzymała 
1.350.000,00 zł, z podziałem: 678.884,00 zł dla szkoły w Wilkowie oraz 671.116,00 zł dla 
szkoły w Przedmościu. Dzięki tak ogromnemu wsparciu, dokonywane będą inwestycje 
i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych szkół w Wilkowie i Przedmościu. W ramach „Dostępnej Szkoły” 
planowana jest przebudowa budynków szkolnych wraz z montażem wind, modernizacja 
pomieszczeń sanitarnych, zakup wyposażenia dydaktycznego oraz technicznego do sal 
lekcyjnych, stołówek, gabinetów specjalistycznych czy bibliotek szkolnych. Zniwelowane 
zostaną bariery, które mogły w jakikolwiek sposób utrudniać naukę i zabawę uczniom ze 
specjalnymi potrzebami czy niepełnosprawnościami. Otrzymane środki zostaną też 
przeznaczone na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli 
i specjalistów szkolnych. Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania 
„Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych 
wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV 
Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: 
Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w 
partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju 
Regionalnego. 

Mimo braku dofinansowania ze strony Fundacji KGHM Polska Miedź na zajęcia z nauki 
pływania, starano się kontynuować te zajęcia. Otrzymano dofinansowanie na 45 uczniów na 
cykl 10 zajęć basenowych w okresie wrzesień- grudzień 2021 r. w programie Umiem Pływać. 
Dzięki zawartemu porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu, uczniowie klas I-III ze 
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Szkoły Podstawowej w Przedmościu pobierali naukę pływania na basenach Chrobry Głogów. 
Gmina nie poniosła żadnych kosztów uczestnictwa w programie. 

W 2021 r. w Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania  
w edycji 2021 r. 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
dla  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach. Szacowana całkowita wartość 
zadania to 80.000,00 zł, przy czym 64.000,00 zł stanowiło pozyskane dofinansowanie.  
Celem zadania było  wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie 
warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 
Wymienione wsparcie finansowe zostało udzielane na realizację zadania obejmującego 
doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i 
jadalni). Zakupiono m.in. nowe stoliki z krzesełkami, zastawy obiadowe, moskitiery na okna, 
lodówkę czy miksery.  
 

Kolejny sukces stanowi uzyskanie dofinansowania na szereg wycieczek edukacyjnych. W dniu 
29 listopada 2021 r. zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na 
realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 
Zgodnie z 5 wnioskami trzech  szkół Gminy Głogów z wycieczek skorzystało 222 uczniów. 
Wycieczki odbyły się w terminie do 15 grudnia. W ramach projektu uczniowie szkół pojechali 
na jedno, dwu bądź trzydniowe wycieczki.  Przedmiotem przedsięwzięcia była realizacja zadań 
mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Łączna wartość dofinansowania  zadania 
wyniosła 47.112,00 zł, a wartość całkowita  to 77.173,00 zł. Wkład własny gminy stanowił 
wpłaty rodziców uczniów. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest 
częścią programu Polski Ład. 

W 2021 r. uzyskano też środki finansowe w wysokości 100 % realizacji zadania pn. 
„Laboratoria Przyszłości”. W ramach realizacji programu Gmina Głogów złożyła wnioski na 
wszystkie prowadzone przez gminę szkoły, na ogólną kwotę 150 000 zł, z podziałem na : 
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu- 60 000 zł 
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach- 60 000 zł 
3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie- 30 000 zł. 
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). Szkoły mogły zakupić pomoce dydaktyczne spośród 175 pozycji – od narzędzi 
po roboty edukacyjne. W ramach programu zakupiono nowoczesne wyposażenie, takie jak: 
drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, lutownice i stacje 
lutownicze z gorącym powietrzem, kamery przenośne cyfrowe wraz z akcesoriami, statywy z 
akcesoriami, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań. 
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W 2021 roku złożono też wniosek w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina 
– Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” . W 
naborze prowadzonym przez Urząd Gminy Głogów w październiku 2021 r. uprawnieni 
mieszkańcy, zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swoich dzieci, złożyli 
78 informacji wraz ze stosownymi załącznikami. W ramach projektu w Gminie Głogów 
sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki: 20 szt. komputerów stacjonarnych, 55 
szt. laptopów i 3 szt. tabletów na łączną kwotę 190.500,00 zł. Po podpisaniu umowy grantowej 
i otrzymaniu dofinansowania w 2022 r. Gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu na zakup 
sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Sprzęt zostanie 
nieodpłatnie przekazany na własność opiekunom prawnym na cele uczniów wskazanych w 
przedłożonych dokumentach.  

 

PRACE REMONTOWO- ADAPTACYJNE: 

Prace wykonane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach: 

 remont łazienki i szatani dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej ( skucie, 

położenie gładzi, malowanie, położenie nowych kafelek i armatury, wymiana rur, 

wymiana drzwi, montaż kabin wc); 

 remont wc personelu przy sali gimnastycznej ( skucie, położenie gładzi, malowanie, 

położenie nowych kafelek i armatury sanitarnej, wymiana rur , wymiana drzwi); 

 remont wc personelu w głównym budynku szkoły (skucie, położenie gładzi, malowanie, 

wymiana rur, położenie nowych kafelek, montaż kabin wc - 2 szt, wymiana i montaż 

armatury sanitarnej, wymiana drzwi); 

 remont sali w głównym budynku (położenie gładzi, malowanie, wymiana drzwi, 

zerwanie starej podłogi, wylanie nowej i położenie nowej podłogi); 

 malowanie pokoju nauczycielskiego w głównym budynku; 

 położenie gładzi i malowanie sekretariatu, wymiana podłogi; 

 położenie gładzi i malowanie części korytarza w budynku głównym; 

 położenie gładzi i malowanie pomieszczenia gospodarczego; 

 malowanie i remont urządzeń na placu zabaw koło obiektu Orlik; 

 uzupełnienie braków w ogrodzeniu wokół placu zabaw; 

 wymiana zniszczonych barierek metalowych w budynku głównym szkoły. 
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Prace wykonane w Szkole Podstawowej w Wilkowie: 

 dokonano adaptacji pomieszczeń; 
 dokonano prac remontowych  w budynku zabytkowym  znajdującym się przy szkole, w 

którym w jednej części składowane były  sprzęty sportowe do lekcji wychowania 
fizycznego,  a w drugą  połowę  oczyszczono, uporządkowano wyremontowano i 
zrobiono  zaplecze dla konserwatora, które służy dla przechowywani narzędzi          i 
sprzętów konserwatora. 

Prace wykonane w Szkole Podstawowej w Przedmościu:  

 zwiększenie monitoringu szkolnego – boczne wejście do budynku szkoły; 

 montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach usytułowanych od strony południowej tj. w 

dwóch salach przedszkolnych, sali lekcyjnej, gabinecie księgowej oraz kuchni; 

 montaż gier podwórkowych „SmartPlac”; 

 częściowa naprawa, uszczelnienie i wymiana wanien; 

 nałożenie nowej struktury elewacyjnej na trzech ścianach elewacyjnych budynku; 

 naprawa zniszczonego od warunków atmosferycznych ( stojąca woda i złego spadu 

nawierzchni) dolnej części elewacji budynku – tynk żywiczny; 

 wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej klas I-III i w gabinecie księgowej; 

 częściowa  wymiana glazury w łazience personelu; 

 wykonanie nawierzchni z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych – część 

korytarza; 

 zakup chłodziarki; 

 odgrodzenie strefy składowania nieczystości od pozostałego placu szkolnego; 

 wymiana dzwonków na terenie szkoły; 

 zamontowanie dzwonka w oddziale przedszkolnym; 

 porządkowanie archiwum. 
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10. BIBLIOTEKI: 

W 2021 r. biblioteka działała w dwóch punktach: w Przedmościu oraz w Serbach, w budynku 
przejętym po przedszkolu. 

W Przedmościu wyposażenie i księgozbiór przeniesiono do pomieszczeń na parterze budynku, 
ułatwiając dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. 

Przy filii biblioteki w Serbach utworzony został Klub Kreatywności. Z powodu pandemii 
zajęcia były dostosowane do mniejszych grup dzieci i młodzieży. Klub Kreatywności 
wyposażony jest w drukarkę 3d, hafciarkę, maszyny do szycia, zestawy do lutowania, narzędzia 
stolarskie, roboty edukacyjne, komputery, dzięki czemu jest możliwość organizowania 
ciekawych warsztatów rękodzielniczych. W Przedmościu we współpracy z GOK-iem stale 
działa Pracownia Orange, organizująca m.in. warsztaty ekologiczno-programistyczne. 

W latach 2020–21 znacząco wzrosła liczba czytelników, także wśród dzieci. Zmiana siedziby 
biblioteki w Serbach przyczyniła się do lepszych warunków, jeżeli chodzi o dostępność do 
księgozbioru. Czytelnicy mają lepszy dostęp do półek, w bibliotece jest więcej miejsca, 
zwiększona została również ilość godzin pracy biblioteki. Udział w projekcie „Mała książka – 
wielki człowiek” zdecydowanie wpłynął na przybycie młodszych czytelników do biblioteki.  

W 2021 r. biblioteka współpracowała z oddziałami przedszkolnymi w Serbach. Dzieci 
uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych: czytelniczych, plastycznych, teatralnych. Dla 
starszych były także zajęcia z programowania i ekologii, z wykorzystaniem robotów 
edukacyjnych Photon.  

Od maja 2021 r. w bibliotece w Przedmościu i w bibliotece w Serbach użytkownicy mają 
możliwość korzystania z darmowej wypożyczalni Academica (laptopy z dostępem do zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej). 

Niektóre z przeprowadzonych zajęć i konkursów: 

 Niesamowita przygoda z królową nauk 

 Ekowarsztaty „Z ekologią na co dzień” 

 Lubimy czytać polskich autorów 

 warsztaty druku 3D 

 malowanie na szkle 

 warsztaty literackie 

 warsztaty robotyki i kodowania z robotem Photon 

 konkurs kukiełkowy „Postać bajkowa” 

 gra terenowa „Wyspa skarbów piratów” 

 zajęcia z modelowania 
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 zajęcia taneczne, techniczne, artystyczne 

 teatrzyk „Pinokio” 
W 2021 r. zakupiono książki na kwotę 10.024 zł, pozyskano dotację na zakup książek ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2.506 zł. W budynku w Serbach 
wymieniono piec grzewczy. 
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11. KULTURA: 

 

 

 

WYDARZENIA KULTURALNE NA TERENIE GMINY  

W 2021 roku z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 zrezygnowano z szeregu 

zaplanowanych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie całej gminy. Z początkiem roku rząd 

zakazał zgromadzeń i organizowania wszelkich wydarzeń kulturalnych. Restrykcje 

poluzowano w okresie letnim, lecz nadal należało przestrzegać wszelkich wytycznych 

sanitarnych. W związku z powyższym zdecydowano o potrzymaniu decyzji o rezygnacji z 

organizacji wszelkich wydarzeń, które gromadziłyby dużą liczbę osób w jednym miejscu, a tym 

samym z powodu panującej pandemii, mogłyby narazić mieszkańców na utratę zdrowia .  

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym 

celem statutowym GOK w Przedmościu jest kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

mieszkańców Gminy Głogów. Wśród podstawowych zadań wykonywanych przez GOK można 

wskazać:  

 edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę  

 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie  

 tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego  

 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia  

Podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja 
z budżetu gminy ustalana corocznie na postawie planu. 

 

 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

 

88 

 

 

Tabela: Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w latach 2020-2021 r. 

 

Źródło dochodów  Otrzymana kwota w 2020 Otrzymana kwota w 2021 

dotacja z budżetu gminy  658 400,00 881 900,00 

środki z poprzedniego roku 31 300,00 29 900,00 

przychód z wynajmów 18 700,00 19 596,75 

pozostałe przychody* 3 100,00 11 121,78 

 

SUMA 
711 500,00 942 498,78 

* zwrot z ubezpieczeń 

 

Wykres: Struktura wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku 
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Tabela: Dochody Świetlic Gminy Głogów w latach 2020-2021 r. 

Źródło dochodów Otrzymana kwota w 2020 Otrzymana kwota w 2021 

dotacja z budżetu gminy 73 000,00 78 200,00 

wykonanie  66 202,89 69 653,45 

środki z poprzedniego roku 0,00 0,00 

 

zwrot dotacji 
6 797,11 8 546,55 

 

 

Wykres: Struktura wydatków Świetlic Gminy Głogów w 2021 roku 
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Tabela: Dochody Świetlic Środowiskowych Gminy Głogów w  latach 2020-2021 r. 

 

Źródło dochodów  otrzymana kwota w 2020 Otrzymana kwota w 2021 

dotacja z budżetu gminy 185 000,00 175 000,00 

wykonanie  68 576,70 97 978,65 

środki z poprzedniego roku 0,00 0,00 

 

zwrot dotacji 
116 423,30 77 021,35 

 

 

Wykres: Struktura wydatków  
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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 Głogów. 

W strukturach GOK w Przedmościu znajdują się: 

Gminny Ośrodek Kultury  w Przedmościu nadzoruje i administruje 13 świetlicami 

 Gminny Ośrodek kultury w Przedmościu 

 Świetlica Wiejska w Ruszowicach,  

 Świetlica Wiejska w Serbach,  

 Świetlica Wiejska w Starych 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  

 

Wśród wymienionych świetlic Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu koordynuje również 

działalnością w siedmiu świetlicach środowiskowych. W świetlicach prowadzone są 

różnorodne formy zajęć dla dzieci, jak  również warsztaty skierowane dla rodzin i seniorów, 

które w ten sposób organizują wolny czas i integrują społeczność. Istniejące placówki świetlic 

środowiskowych to: 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. 
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W 2021 roku z uwagi na ogłoszony stan epidemii wirusa SARS- CoV-2 wszystkie 

świetlice działały w ograniczonym zakresie lub zostały czasowo zamknięte. W tym czasie 

Gminny Ośrodek Kultury czynnie zaangażował się w działania  

 

DOPOSAŻENIE, REMONTY  ŚWIETLIC NA TERENIE GMINY 
GŁOGÓW  

 w Świetlicy Wiejskiej w Ruszowicach zakupiono 140 szt. krzeseł bankietowych, 

zmywarko-wypażarkę, szafkę jednokomorową, stół roboczy dwupółkowy oraz 

uzupełnienie w drobne art. Gastronomiczne; 

 w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu Mały zakupiono regał metalowy kuchenny 

 w GOK w Przedmościu zakupiono zmywarko-wypażarkę, drobne art. gastronomiczne 

– małe AGD, kamery zewnętrzne ze sprzętem do nagrywania  

 zakup laptopa do biura, drukarki etykiet 

 wymiana gaśnic, baterii oraz podgrzewaczy do wody 

 narzędzia budowlane (wkrętarka, maszyna do cięcia glazury), 

 Zostały wykonane prace remontowe piętra GOK w Przedmościu wraz  

z pomieszczeniami gdzie znajduje się Świetlica Środowiskowa, sala prób, magazyn, 

 Prace remontowe Świetlicy Wiejskiej w Ruszowicach - założenie płytek zewnętrznych 

na schodach, remont korytarza wraz z pomieszczeniem po byłym przedszkolu  

w świetlicy, remont pomieszczenia bocznego wejścia na scenę, hydraulika, 

zamontowanie gazonów z krzewami,  

 Prace remontowe pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej w Serbach (pomieszanie  

w budynku biblioteki) w tym wymiana grzejnika, wykładziny, oświetlenia oraz zakup 

nowego wyposażenia Świetlicy. 
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ZREALIZOWNAE DZIAŁANIA GOK NA TERENIE GMINY GŁOGÓW  

Realizowane zadania i działania Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu oraz Świetlic 

Środowiskowych: 

 

 Ferie Zimowe realizowano w terminie 4-15 stycznia 2021 r.,  ze względu na 

utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną w organizowanych zajęciach w wybranych 

placówkach (Przedmoście, Borek, Serby, Wilków) mogła wziąć udział stała 12-

osobowa grupa dzieci w wieku 7-10 lat. Pierwszy jak i w drugi tydzień ferii obfitował 

w różnorakie atrakcje sportowe, plastyczne, teatralne, techniczne, krawieckie, 

florystyczne i edukacyjne.  
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 Konkurs Plastyczny „Baranek Wielkanocny”. W konkursie wzięło 18 prac. Prace 

były bardzo ładne, a pomysły zaskakujące. Jednomyślnie wszyscy uczestnicy zajęli I 

miejsce, otrzymując atrakcyjną nagrodę i dyplom. 

 

 

  

 
 
 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

 

96 

 

 

 

 
 
 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

 

97 

 

 

 Relacja z wiosennych warsztatów w czasie epidemii- Organizowane były nagrania  i 
udostępniane na stronie FB GOK w Przedmościu szeroki wachlarz warsztatów 
świątecznych, wiosennych, kulinarnych, plastycznych, technicznych, florystycznych, 
ekologicznych. 
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 Konkurs dla rodziców z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy bioracy udział w konkursie 
otrzymali nagrody i dyplomy. 
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 Festiwalu "Polska od Kuchni" - Koło Gospodyń Wiejskich w Serbach reprezentowało 
Gminę Głogów i zdobyło I miejsce w drugim etapie Festiwalu Polska od Kuchni tym 
samym zakwalifikowali się na WIELKI FINAŁ do Warszawy. 
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 Strefa Kibica - w świetlicach tworzone były strefy kibica gdzie najmłodsi fani piłki 
nożnej spotykali się by wspólnie kibicować naszej reprezentacji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Półkolonie w Gminie Głogów Zajęcia były skierowane do dzieci w wieku od 7 do 14 
lat. Przygotowane zostały ciekawe wyjazdy (Deli Park-Trzebaw, Wioska Indiańska –
Ostaszów, Ranczo Zaborek, Kino Cinema 3 D w Głogowie, Western City – Karpacz), 
Odbywały się zajęć praktyczno- technicznych, kulinarne, eksperymenty techniczne. Nie 
zabrakło gier i zabaw na świeżym powietrzu. 
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 Nagranie Zespołu Folklorystycznego Grodzianki do Wiosennej Listy Przebojów 
Ludowych Radia Wrocław. 

 

 
 Nagranie płyty w studiu Polskiego Radia Wrocław - Finalistów Ludowej Listy 

Przebojów Radia Wrocław, Zespół Folklorystyczny Iskierki z Grodźca Małego.  
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Występ w Centrum Kultury Muza w Lubinie - Występ naszych Zespołów 
Folklorystycznych Serbowiaków oraz Iskierek. 
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 Narodowe czytanie – Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu wziął udział w kolejnym X 
jubileuszowej edycji Narodowego Czytania dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani 
Dulskiej”. 
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 Dożynki Gminne w Ruszowicach - W dniu 4 września r. sołectwo Ruszowice było 
gospodarzem Gminnego Święta Plonów. O godzinie 14.00 uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą Dziękczynną, a następnie kolorowy i rozśpiewany korowód dożynkowy 
udał się na Boisko Sportowe. Nie zabrakło pięknych wieńców dożynkowych, 
pachnących bochnów chleba i przysmaków przygotowanych przez sołectwa gminy.  
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 Kiermasz charytatywny – w trakcie Dożynek Gminnych, Gminny Ośrodek Kultury  
w Przedmościu wraz ze Sołectwem Ruszowice zorganizowali kiermasz na rzecz Jasia 
Walosa. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży to 1936,13 zł. 
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 Konkurs plastyczy „ Dary Jesieni” – skierowany do najmłodszych mieszkańców. W 

konkursie wzieło udział 15 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. 
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 Warsztaty jesienne –  tworzenie jesiennych wianków dla najstarszych mieszkańców 

Gminy Głogów. Warsztaty odbyły się w trzech świetlicach (GOK w Przedmościu, 
Świetlicy Wiejskiej w Ruszowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Serbach). 
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 Zaduszki muzyczne - 21 listopada 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Przedmościu odbyły się I Zaduszki Muzyczne. W koncercie pt. "Wszystko ma swój 
czas" wybrzmiały przeboje nieżyjących polskich gwiazd muzyki.  
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 Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej - organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Przedmościu skierowany był do wszystkich mieszkańców. Do 
konkursu przystąpiło  20 osób. Oprócz indywidualnych występów, wpłynęło również 
zgłoszenie grupowe (postać konkursu miała formę online).  
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 Występ Zespółu Folkorystycznego Serbowiacy we Wrocławiu -   zakończony 
sukcesem zdobycia III miejsca podczas Wrocławskiego Przeglądu Chórów i Solistów 
w repertuarze tradycyjnym "WROCŁAWSKIE KLUSKWICKI". 
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 Warsztaty Bożonarodzeniowe – skierowane do mieszkańców Gminy Głogów. Zajęci 
odbywały się na Świetlicach Wiejskich – Ruszowice, Szczyglice, Wilków. 
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 Mikołaj – przygotowane zostały paczki (670 szt.) dla dzieci zamieszkójących na terenie 
gminy Głogów w wieku od 2 do 10 lat. 
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 Upominek dla samotnych – Gminny Osrodek Kultury w Przedmościu przygotował   
i rozwózł 132 szt. paczki dla samotnych (od 60 roku życia) mieszkaców Gminy Głogów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 

 
 przygotowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu projektów oraz 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, dzięki którym możliwe będzie systematyczne 
wprowadzanie zmian, czyli atrakcyjnych dla mieszkańców gminy wydarzeń 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Pozyskane fundusze mogą pom 
óc w dostosowaniu placówek do standardów na miarę dobrze prosperujących i 
wybiegających w przyszłość centrów kultury, 

 ożywienie działań  animacyjnych, edukacyjnych, integracyjnych, wychowawczych itp. 

 zwiększenie liczby działań promocyjnych, prowadzenie materiałów promocyjnych 
(folderów, widokówek, planów GminyGłogów, oraz Gminnego Ośrodka Kultury)  

 uaktywnienie grupy seniorów 

 zwiększenie wspólnych działań z Gminną Biblioteką Publiczną. 
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12. PRZEDSIĘBIORCY 

W roku 2021 działalność gospodarczą na terenie Gminy Głogów prowadziło 429 podmiotów 
gospodarczych, w tym w formie spółki/spółek cywilnych 30. 

Tabela przedstawia liczbę wniosków  wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej na 31.12.2021 r. 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 
Założenie działalności gospodarczej 16 
Zawieszenie działalności gospodarczej 22 
Wznowienie działalności gospodarczej 12 
Wykreślenie działalności gospodarczej 14 
Zmiana wpisu 59 
RAZEM 123 

 

W Gminie Głogów większość tworzą jednoosobowe podmioty gospodarcze o różnorodnym 
profilu działalności. Przedsiębiorca we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej może podać kilka kodów zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD). W przeważającej ilości to usługi budowlane, sprzedaż oraz  usługi 
związane z motoryzacją, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet, transport drogowy towarów, usługi związana z zagospodarowaniem terenów 
zieleni, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne.  

Tabela przedstawia strukturę wiekową podmiotów z Gminy Wiejskiej Głogów 
prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Wiek 
Przedsiębiorcy 

Liczba 
przedsiębiorców 

Wiek 
przedsiębiorcy 

Liczba 
przedsiębiorców 

19 1 52 20 
21 1 53 15 
23 3 54 11 
25 1 55 8 
26 6 56 18 
27 13 57 13 
28 8 58 5 
29 11 59 12 
30 13 60 14 
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31 24 61 13 
32 18 62 17 
33 16 63 13 
34 17 64 21 
35 22 65 19 
36 30 66 11 
37 23 67 6 
38 22 68 11 
39 26 69 7 
40 21 70 6 
41 26 71 6 
42 23 72 7 
43 27 73 6 
44 14 74 5 
45 23 76 4 
46 23 78 1 
47 16 81 3 
48 28 82 3 
49 19 84 2 
50 16 85 1 
51 24 91 1 

 

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że przeważającą grupą wiekową prowadzącą działalność 
gospodarczą są mieszkańcy gminy w wieku 31 do 51 lat. Natomiast najmłodszy przedsiębiorca 
ma lat 19, a najstarszy przedsiębiorca 91 lat. Na podstawie wpisów do CEIDG w 2021 roku 
pod względem płci-  550 stanowili mężczyźni, a 273 kobiety. 

 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, 
MELIORACJE, DROGI 

Bezdomne zwierzęta 

Dnia 30 marca 2021 r. Rada Gminy Głogów przyjęła uchwałę w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogów 

na 2021 r.  
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W 2021 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 2021 roku wyłapano 19 psów, wraz z psami wyłapanymi w latach poprzednich, gmina 

Głogów zapewniła opiekę 22 psom. W 2021 r. zaadoptowanych zostało 13 psów  (2 oddane 

właścicielowi). W 2021 roku wyłapano 2 koty, wraz z kotami wyłapanymi w latach 

poprzednich, gmina Głogów zapewniła opiekę 10 kotom. W 2021 r. zaadoptowanych zostało 7 

kotów.  

Koszt realizacji całego zadania w 2021 r. tj. wyłapywanie, opieka, usługi weterynaryjne i 

dokarmianie wyniósł 58 780,00 zł. 

 

Zabytkowy Park w Borku 

Prace porządkowe związane z utrzymywaniem zabytkowego parku w Borku prowadzone były 

na bieżąco. W 2021 roku: 

 wykonano koszenie traw, 

 usunięto odpady z pojemników zlokalizowanych na terenie parku, 

 przeprowadzono prace porządkowe w alejkach, 

 usunięto posusz w koronach drzew. 

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 2021 roku: 

 wykonano monitoring jakościowo – ilościowy wód podziemnych dla składowiska                

w Turowie – koszt 1.309,22 zł, 

 wykonano koszenie traw na zrekultywowanym składowisku w miejscowości 

Ruszowice i Turów, 
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 wykonano pomiary geodezyjne składowisk w miejscowości Ruszowice i Turów –

koszt 1.200,00 zł. 

 zamówiono wyniki pomiarów dobowej wysokości opadów atmosferycznych                           

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – koszt 447,15 zł. 

Wyłączenia z produkcji rolniczej 

W 2021 roku poniesiono koszty związane z włączeniami z produkcji rolnej gruntów  

w wysokości 52 031,92 zł.  

Melioracje, konserwacja i koszenie rowów melioracyjnych 

W 2021 roku pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach wykonywali prace 

polegające na bieżącym koszeniu rowów należących do Gminy Głogów. 

 

Zakup sprzętów na potrzeby melioracji, utrzymywania dróg i gospodarki 

wodno-ściekowej 

 

W 2021  roku zakupiono sprzęt: 
 
 kosiarka – koszt -1 990,00 zł; 

 kosiarka do traktora – koszt -24 477,00 zł; 

 rębak do gałęzi – koszt -33 395,73 zł; 

 wóz asenizacyjny – koszt -42 435,00 zł; 

 przyczepa do przewozu minikoparki – koszt -15 621,00 zł; 

 minikoparka – koszt -141 379,00 zł. 

Sprzęt przekazano do Zakładu Komunalnego w Serbach w celu doposażenia  i wzmocnienia 

bazy technicznej zakładu. Zakupiony sprzęt służył m.in. do koszenia terenów zielonych na 

terenie gminy, rozdrabniania gałęzi z wycinanych krzewów, natomiast minikoparka będzie 

wykorzystywana do prac melioracyjno-drogowych na terenie gminy. 

Dzięki zakupowi sprzętu ZGK Serby lepiej, szybciej i sprawniej może realizować zadania 

zlecone przez gminę. 
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Minikoparka 

 

Rębak do gałęzi 
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Kosiarka do traktora 

 

 

 

 

Wóz asenizacyjny 
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Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów 

W 2021 r. wykonano, zgodnie z decyzjami Starosty Głogowskiego nasadzenia zastępcze drzew 

z gatunku lipa drobnolistna (16 szt.) oraz dąb bezszypułkowy (2 szt.). Łączny koszt zadania 

wyniósł -3 348,00 zł. 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami 

W 2021 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 -1.915.697,27 zł, natomiast  

na akcje sprzątania świata – 10.849,04 zł. 

 

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

biorących udział w ww. działaniach na łączną kwotę -253,00 zł. 

 

Gmina Głogów na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonującego 

od ponad 8 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 6.213 mieszkańców (wg danych pochodzących deklaracji                       

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Natomiast nieruchomości 

niezamieszkane obejmują 66 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, od lipca 2021 r. mają obowiązek podpisania umowy na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dowolnie wybraną firmą wpisaną do rejestru 

działalności regulowanej prowadzonego przez gminę.  

Uchwałą Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów ustalone zostały zasady 

w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Ponadto w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów ustalono szczegółowe zasady 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. 

W 2021 r. odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych zajmowała się firma GPK-SUEZ Głogów         
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Sp. z o. o. (obecnie GPK 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, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane, jednak 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 niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu 

 

W 2021 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 2013-2021 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  następuje: 
 w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na tydzień                        

z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie                          

z zabudowy jednorodzinnej, 

 w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie                       

z budynków wielolokalowych i z zabudowy jednorodzinnej, 

 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z nieruchomości niezamieszkanych.  

 

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 Instalacji Komunalnej do przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów. Gmina 

Głogów nie posiada własnej Instalacji Komunalnej. 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. – obecnie GPK Głogów Sp. z o. o. (podmiot wyłoniony w drodze przetargu) do 

Instalacji Komunalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów mieszczącej się 

przy ulicy Komunalnej  3 w Głogowie. 

 

W 2021 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. 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

 

141 

 

 

Ilość zebranych i odebranych odpadów komunalnych podano w oparciu roczne sprawozdania 

podmiotów odbierających odpady komunalne złożone za pośrednictwem Bazy BDO  

za 2021 r. 

 

Tabela poniżej przedstawia łączną masę odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Głogów w  2021 r. z nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych z podziałem na 

poszczególne frakcje oraz sposób  ich zagospodarowania.  

 

W tabeli nie zostały uwzględnione odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych.  

Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 r. 

 
Nazwa i adres instalacji, do której 

zostały przekazane odpady 
komunalne  

 
Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

 
Rodzaj odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowani

a odebranych 
odpadów 

komunalnych 

AKPOL sp. z o.o. Rzeczyca 
Ziemiańska 225A 23-230 Trzydnik 

Duży 
15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

0,440 R3 

PRT Radomsko Sp. z o.o.                           
ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko 

 
15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

24,300 R3 

Instalacja do mechaniczno- 
biologicznego przetwarzana 

zmieszanych odpadów komunalnych  
w Głogowie –  

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

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
330,560 R12 

REMONDIS Glass Recycling Polska           
Sp. z o.o., ul. Wawelska 107 

64-920 Piła 
15 01 07 Opakowania ze szkła 48,633 R5 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych      
w Głogowie GPK – SUEZ Głogów             

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

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,887 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 01 

Odpady betonu oraz 
gruz betonowy z 

rozbiórek i 
remontów 

5,000 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 

233,560 R5 
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materiałów 
ceramicznych                          
i elementów 

wyposażenia inne 
niż wymienione                              

w 17 01 06 

Ekoinżynieria ul. Chemików Oświęcim 17 03 80 Odpadowa papa 0,380 R13 

Chemeko-System Sp. z o.o.  
Wąsosz 56-210 

17 06 04 

Materiały Izolacyjne 
inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 

03 

0,320 D5 

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

20 01 23* 
Urządzenia 

zawierające freony 
2,600 R12 

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

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

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

zawierające 
niebezpieczne 

składniki 

1,200 R12 

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

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35 

1,000 R12 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych    
w Głogowie GPK – SUEZ Głogów                   
sp. z o. o.,  ul. Komunalna 3, 67-200 

Głogów 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

2222,260 D13 

Olejnik, Wąbielewo 26 
64-061 Kamieniec 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
13,600 R13 

Ekopartner, ul. Zielona 3 
59-300 Lubin 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
17,58 R13 

Julius Schulte Trebsen GmbH und Co.,  
ul. Pauschwitzer 45,  

D-04687  
15 01 01 

Opakowania z 
papieru i tektury 

0,220 R3 

LEIPA Georg Leinfelder GmbH, 
Kuhheide 34, Schwedt, 16-303 

Schwedt 
 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
15,12 R3 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych    
w Głogowie GPK – SUEZ Głogów    

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

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
242,040 R3 

SUMA 
3 159,70 
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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 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.  
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W 2021 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów zebrano 77,756 Mg odpadów 
komunalnych. 

Tabela poniżej przedstawia łączną masę zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 

w  2021 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych.   

 

Masa odebranych odpadów komunalnych w PSZOK w 2021 r. 

 

Nazwa i adres 
punktu 

Kod 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne  

Sposób 
zagospodarowa
nia zebranych 

odpadów 

Przemysłowa 7A 
67-200 Głogów 

       15 01 01 
Opakowania  

z papieru i tektury 
0,910 

LEIPA Georg 
Leinfelder GmbH, 

Kuhheide 34, Schwedt 
16-303 Schwedt 

 
R3 

 

       15 01 01 
Opakowania  

z papieru i tektury 
0,830 

Sortownia selektywnie 
zebranych odpadów 

komunalnych 
GPK- SUEZ Głogów  

sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3 
67-200 Głogów 

 
R12 

15 01 02 
Opakowania                  
z tworzyw 
sztucznych 

0,486 
ATUS Group sp. z o.o. 
sp. k. Sadkowa Góra 

12, 39-305 
R3 

15 01 02 
Opakowania                    
z tworzyw 
sztucznych 

0,794 

Sortownia selektywnie 
zebranych odpadów 

komunalnych 
 GPK- SUEZ Głogów  

sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3 
67-200 Głogów 

R12 

15 01 04 
Opakowania z 

metali 
0,980 

Eco Schrottecycling 
GmbH, 

Eisenhuttenstadt, 
Niemcy 

R4 

15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
0,180 

Krynicki Recykling sa, 
Czarnków ul. Nojego 
nr dz. 2351/8, 67-700 

 
R5 

 

16 01 03 Zużyte opony 2,280 

Ekopartner sp. z o.o. 
Krapkowice  

ul. Opolska 103  
47-300 

R13 

17 01 01  

Odpady betonu oraz 
gruz betonowy                  

z rozbiórki i 
remontów 

0,018 

Składowisko odpadów 
– kwatera I 

 GPK- SUEZ Głogów         
Sp. z o. o. 

R5 
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17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 

ceramicznych                    
i elementów 
wyposażenia  

11,560 

Składowisko odpadów 
– kwatera I 

 GPK- SUEZ Głogów         
Sp. z o. o. 

R5 

17 01 07 

Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 

ceramicznych                    
i elementów 
wyposażenia 

15,620 

Składowisko odpadów 
Głogowie, Baza 
magazynowo-
transportowa 

ZOK/Składowisko 
odpadów (Biechów), 

67-200 

R5 

20 01 23* 
Urządzenia 

zawierające freony 
0,045 

Elektrorecykling                 
Sp. z o.o., Nowy 

Tomyśl ul. Kolejowa 
36, 64-300 Nowy 

Tomyśl 

R12 

20 01 32  
Leki inne niż 
wymienione                      
w 20 01 31 

0,002 
Promarolplus sp. z o.o. 

Ciepielówek 2 
67-410 Sława 

R1 

20 01 33* 

Baterie i 
akumulatory łącznie 

z bateriami i 
akumulatorami 

wymienionymi w 
16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 30 oraz 

niesortowane 
baterie                             

i akumulatory 
zawierające te 

baterie  

0,005 

Elektrorecykling                 
Sp. z o.o., Nowy 

Tomyśl ul. Kolejowa 
36, 64-300 Nowy 

Tomyśl 

R13 

        20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne                                 

i elektroniczne inne 
niż wymienione               

w 20 01 21                      
i  20 01 23 
zawierające 

niebezpieczne 
składniki 

1,237 

Elektrorecykling                 
Sp. z o.o., Nowy 

Tomyśl ul. Kolejowa 
36, 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 

2,709 

Elektrorecykling                 
Sp. z o.o., Nowy 

Tomyśl ul. Kolejowa 
36, 64-300 Nowy 

Tomyśl 

R12 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
14,140 

Instalacja do 
mechaniczno- 
biologicznego 
przetwarzania 

R3 
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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 

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). 

zmieszanych odpadów 
komunalnych                      

w Głogowie GPK- 
SUEZ Głogów  

sp. z o. o. 
ul. Komunalna 3                
67-200 Głogów 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
25,960 

Instalacja do 
mechaniczno- 
biologicznego 
przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych  w 

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

R12 
 

SUMA 77,756  
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 olbrzymi wzrost opłat za odbiór odpadów w Instalacjach Komunalnych . Zgodnie  

z obowiązującym prawem wszystkie odpady zmieszane oraz odpady zielone muszą 

trafić do instalacji o statusie Instalacji Komunalnej. 

 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. 

 

Zadania z zakresu Ochrona Powietrza 

 

Uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął 

program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których  

w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz 

z planem działań krótkoterminowych. Program jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Zgodnie z założeniami programu w 2021 r. zrealizowano działania naprawcze: 

1) działanie naprawcze DsInZn – Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (obiektów,  

w których powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe). Inwentaryzacja została 

przeprowadzona w roku 2021. Inwentaryzacją objęto nieruchomości zamieszkane oraz 

niezamieszkane. Koszt zadania wyniósł  10.650,00 zł.  

2) Działanie naprawcze DsHrFi – opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego 

gwarantującego realizację działania DsOeZn i wdrażania uchwał antysmogowych. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzono w dniu 09.03.2021 r. w oparciu  

o dane wskazane w programie ochrony powietrza. Przyjęta liczba kotłów jest wartością 

szacowaną, która winna zostać wymieniona w celu realizacji działania DsOeZn w latach 

2021-2026. Wskazaną w POP szacowaną liczbę kotłów,  

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej należy wymienić, aby w 2027 r. nie 

występowały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10  

i PM2,5, oraz docelowego B(a)P. Zgodnie z założeniami POP – łączna liczba urządzeń 

grzewczych przewidzianych do wymiany zapewni dotrzymanie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5, czyli standardów jakości powietrza. Kontynuacja 

wymiany kotłów w latach 2026-2028 związana z obowiązywaniem uchwał 

antysmogowych spowoduje spadek stężeń B(a)P i osiągnięcie poziomu docelowego dla 

tego zanieczyszczenia.  

3) Działanie naprawcze DsEdEk – Edukacja ekologiczna.  W ramach prowadzonej 

edukacji ekologicznej mieszkańców promowano na stronie Urzędu Gminy Głogów oraz 

na profilu Facebook rządowe programy dotacyjne do: wymiany źródła ciepła, pn.: 

Czyste Powietrze, fotowoltaiki, pn.: Mój Prąd, wymiany źródła ciepła  

w budynkach wielorodzinnych – pilotaż dla Województwa Dolnośląskiego.  Ponadto 

na stronie Urzędu Gminy Głogów oraz na platformie Facebook   

i tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie poszczególnych sołectw zamieszczano 

informacje o: 

 obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie konieczności wymian 

nieefektywnych źródeł ciepła wynikających z programu ochrony powietrza, 

przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, 

 zakazie stosowania mułów i flotokoncentratów oraz terminów wymian  

pozaklasowych i klas 3 i 4 kotłów na paliwo stałe wynikających z uchwały 

antysmogowej – uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia  

na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław  

i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw, 
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 obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji dotyczącej 

źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.  

 

Dodatkowe zadania z zakresu Ochrony Powietrza 

 

W dniu 26.05.2021 r. Gmina Głogów zawarła porozumienie Nr 28/GCzP/2021  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  

w zakresie uruchomienie i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu 

„Czyste powietrze” w zakresie udzielania informacji o programie i udzielania pomocy przy 

złożeniu wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia WFOŚiGW 

częściowo pokrył koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego. W 2021 r. Gmina 

Głogów otrzymała: 

 18.333,32 zł na wyposażenie punktu, zakup materiałów biurowych i promocyjnych 

oraz wynagrodzenie pracowników obsługujących punkt, 

 1.550,00 zł za przyjęte wnioski beneficjentów w punkcie.  

Punkt konsultacyjny informacyjny Programu „Czyste powietrze” czynny jest w Urzędzie 

Gminy Głogów, przy ul. Piaskowej 1, w dniach: środa: 12.00-17.00 oraz czwartek:  

08.00-13.00. 

W ramach punktu dodatkowo zorganizowano 3 kwartalne spotkania informacyjne dla 

mieszkańców. W razie konieczności na spotkania zapraszani byli doradcy energetyczni  

z WFOŚiGW oraz przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Głogowie, którzy przedstawiali 

możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.   

W roku ubiegłym w ramach prowadzonego punktu: 

 przyjęto i przekazano wnioski o dofinansowanie w ilości 15 szt., 

 udzielono 189 konsultacji, 

 wysłano  oraz wydano 440 szt. ulotek informacyjnych o programie dla właścicieli 

budynków jednorodzinnych, 

 świadczono pomoc przy skompletowaniu dokumentów oraz wypełnieniu wniosków  

o wypłatę przyznanego dofinansowania.  
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W roku 2021 r. kontynuowano prowadzenie programu grantowego pn.: „Program grantowy na 

wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – 

Głogowskiego Obszaru Interwencji”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka 

niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 – OSI „Efektywność energetyczna 

w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, 

Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty 

dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu jednostek samorządu terytorialnego  z naszego 

regionu (Gmina Miejska Głogów, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Żukowice, 

Gmina Kotla, Gmina Głogów, Gmina Jerzmanowa), a Liderem projektu jest Gmina Polkowice.  

Okres realizacji projektu: 

– data rozpoczęcia realizacji projektu – 01.01.2016 r. (data kwalifikowalności wymian źródeł 

ciepła), 

– data zakończenia realizacji projektu – 30.06.2022 r. 

Całkowita wartość projektu to 12.138.369,43 zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło 

10.168.042,89 zł. 

Przedmiotowy projekt był projektem grantowym i polegał na udzielaniu przez Beneficjenta 

grantów na rzecz Grantobiorców z przeznaczeniem na modernizację wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła. Granty były udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych i dotyczyły wymiany dotychczasowych 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła. 

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł. 

Otrzymane wsparcie (granty) można było przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła na: 

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub 

b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub 

c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe 
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d) ogrzewanie elektryczne (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne 

itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. 

Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) były wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie 

do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest 

technicznie niemożliwe. 

W roku 2021 r. w promach programu pracownicy urzędu świadczyli pomoc grantobiorcom 

przy kompletowaniu dokumentów i wypełnieniu wniosków o wypłatę grantów.                                 

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, 



RAPORT O STANIE  GMINY GŁOGÓW  W ROKU 2021 
 

 

152 

 

 

 Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, 

 zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący                               

z gospodarstw domowych, 

 terminów wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 harmonogramów odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, 

 terminów przeprowadzania zbiórek odpadów wielkogabarytowych  

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Komunikaty 

zamieszczane są także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach 

oraz na fanpage gminy – Gminny Portal Środowiskowy, 

 ponadto na stronie internetowej urzędu dostępne są dodatkowo instrukcje 

dotyczące zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

wzory druków deklaracji do pobrania, plakaty i ulotki dotyczące systemu 

gospodarowania odpadami na terenie Gminy Głogów oraz funkcjonowania 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 

 w 2021 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. 

 od czerwca 2021 r. 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. 
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 zakup pojemnika w kształcie serc do zbiórki plastikowych nakrętek. Pojemnik 

przekazano do Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Zebrane nakrętki przekazywane są na 

rzecz potrzebujących dzieci. 

 przygotowanie, wydanie i kolportaż ulotki na temat kompostowania, tworzenia 

przydomowych kompostowników oraz ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami                                

w przypadku posiadania kompostownika. 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. 

 

 

 

 ogłoszenie w 2021 r. konkursu pn.: „Ekologiczna Ozdoba Wielkanocna”. Konkurs 

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

Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie i wykonanie ozdoby 

Wielkanocnej z wykorzystaniem materiałów ekologicznych (np. papier, tektura, tkaniny 

jutowe, lniane i bawełniane, sznurki konopne i inne) oraz materiałów pochodzenia 

naturalnego (np. słoma, siano, ziarna, skorupki jaj). W konkursie wpłynęło 46 prac, 

spośród których komisja konkursowa wyłoniła po trzech laureatów w każdej kategorii 

wiekowej.  

 
Kategoria A – uczniowie klas I – IV: 
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I miejsce w kategorii A  

 
Kategoria B – uczniowie klas V – VIII: 

 

 
 

I miejsce w kategorii B 
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 ogłoszenie w 2021 r. konkursu pn.: „Bezpieczeństwo i Ekologia w Gminie Głogów”. 

Konkurs skierowany był do dzieci z klas I-VIII zamieszkujących na terenie Gminy Głogów. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej  

o tematyce obejmującej udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 

działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych i ekologicznych. Prace łączyły działania straży pożarnej  

z ekologią, gospodarką odpadami, ochroną powietrza, w szczególności zakazem spalania 

śmieci i ochroną zdrowia przed smogiem. Spośród złożonych prac Komisja konkursowa 

wyłoniła po trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz przyznała wyróżnienia. 

Kategoria A – uczniowie klas I – III: 

 

I miejsce w kategorii A  

 

I miejsce w kategorii B  
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 wydanie kalendarza ekologicznego na rok 2022 r. z pracami laureatów 

organizowanego konkursu pn.: „Ekologiczny kalendarz na 2022 rok”. 

 

 

 

 ogłoszenie w 2021 r. konkursu pn.: „Ekologiczna 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  ekologicznej 

pocztówki z wakacji, z wykorzystaniem materiałów ekologicznych bądź surowców 

wtórnych. W konkursie wpłynęło 10 prac, spośród których komisja konkursowa 

wyłoniła czterech laureatów. 
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I miejsce  

 ogłoszenie w maju 2021 r. III edycji konkursu pn.: „Najładniejszy ogródek 

przydomowy w 2021 r.” dla mieszkańców Gminy Głogów. Komisja konkursowa 

wyłoniła najładniejszy ogródek przydomowy prowadzony przez mieszkankę Serbów 

(Serby, ul. Kwiatowa). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania oraz 

nagrody – przydatne narzędzia ogrodnicze. 
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Źródło: Urząd Gminy Głogów 
 

 ogłoszenie w październiku 2021 roku konkursu dla Seniorów pn.: „Jesienna 

kompozycja”. W konkursie wpłynęły 4 prace. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali nagrody rzeczowe. 

  
Źródło: Urząd Gminy Głogów 
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 na koniec roku ogłoszono konkurs pn.:  „Ekologiczna Bombka Bożonarodzeniowa”. 

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII zamieszkujących na terenie Gminy 

Głogów. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie bombki z materiałów 

ekologicznych bądź surowców wtórnych. W konkursie wpłynęło 25, spośród których 

komisja konkursowa wyłoniła po trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz 

przyznała wyróżnienia. 

Kategoria A – uczniowie klas I- IV: I-III miejsce 

 

 

 

Kategoria B – uczniowie klas V- VIII: I-III miejsce 
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Na edukację ekologiczną (zakup nagród, zakup gadżetów związanych z gospodarką 

odpadami, działania edukacyjne i promocyjne) w 2021 r. Gmina Głogów przeznaczyła 

około 17.500,00 zł.             

Drogi, przystanki autobusowe 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość dróg w gminie wynosiła 126 km. Drogi o nawierzchni 

asfaltowej stanowiły 26 km, betonowej – 2 km, z kostki polbrukowej – 8 km. Drogi                             

o nawierzchni z tłucznia stanowiły: 40 km, wzmocnione żwirem lub żużlem – 10 km. Pozostałe 

gruntowe – 40 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 2021 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 2021 roku koszty bieżącego utrzymania dróg wyniosły: 30.000,00 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, sól i piasek do utrzymywania 

zimowego dróg itp.) oraz 200.000,00 zł (wydatki poniesione na dostawę materiałów na drogi 

oraz usługi sprzętowe na drogach). 

 

Ponadto, w 2021 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym przy udziale Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Serbach przeprowadzono następujące prace: 

 wymieniono stare oznakowanie drogowe w większości sołectw na terenie gminy – 

koszt ok. 21.000,00 zł, 

 zamontowano tabliczki z nazwami ulic w miejscowościach, gdzie nadano uchwałami 

Rady Gminy nazwy ulic – koszt ok. 3.500,00 zł. 
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 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, 

 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 nową organizację ruchu w miejscowości Serby (ul. Parkowa, Krótka), 

Wilków (droga dojazdowa do szkoły), Grodziec Mały (droga wewnętrzna, przejęta od 

DSDiK), Zabornia – koszt ok. 2.500,00 zł. 

 zamontowano 2 progi zwalniające w miejscowości Zabornia oraz próg zwalniający na 

ul. Krótkiej w Serbach, 

 
Próg zwalniający w miejscowości Zabornia 
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 zamontowano próg zwalniający na drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej                     

w Wilkowie, 

 
Próg zwalniający na drodze prowadzącej do szkoły w Wilkowie 

 

 doświetlono przejście dla pieszych oraz zamontowano znaki aktywne na                             

ul. Poniatowskiego w Ruszowicach w ramach zadania rozpoczętego w 2020 r. 

polegającego na „Rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego w systemie 

zaprojektuj i wybuduj oraz wymianie opraw na LED przy ul. Poniatowskiego                       

w Ruszowicach”. Całkowity koszt zadania wyniósł: 134.489,79 zł, z czego w 2021 r. 

wydatkowano kwotę: 28.516,00 zł. 

 zdemontowano słupy oświetleniowe (po modernizacji sieci oświetlenia) przy                       

ul. Poniatowskiego w Ruszowicach. 

 zlecono wymianę 10 opraw na nowoczesne oprawy ledowe na ul. Pogodnej                        

w Kluczach – koszt 11.000,00 zł. 
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Oświetlenie ledowe na ul. Pogodnej w Kluczach 

 przeniesiono 2 oprawy oświetlenia drogowego w miejscowości Klucze oraz 1 oprawę 

w miejscowości Wilków na nowe lokalizacje. 

 w ramach umowy na konserwację oświetlenia z firmą Tauron wymieniono 43 oprawy 

sodowe na oprawy ledowe  na ul. Głównej w Serbach. 

 

 

Oprawy ledowe przy ul. Głównej w Serbach 

 zamontowano 2 słupy oświetlenia drogowego przy stacji ORLEN w Serbach – 1 słup 

odtworzony z odszkodowania (kwota 6.000,00 zł), drugi ze środków budżetu gminy. 
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 zlecono zagęszczenie oświetlenia drogowego – montaż dodatkowych lamp ze zdjętych 

opraw sodowych z ul. Głównej w Serbach w miejscowościach: Borek, Bytnik, Grodziec 

Mały, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Szczyglice, Zabornia, Serby oraz Wilków. 

 

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. 

Ponadto, mimo nieustannej edukacji ekologicznej mieszkańców bardzo często można spotkać 

zaśmiecenie dróg gminnych, zwłaszcza łączących miejscowości. 

W 2021 r. porzucono duże ilości odpadów na drodze prowadzącej z Borku do Przedmościa oraz 

z Kluczy do Wilkowa. 

 

  

Zaśmiecenie drogi Klucze – Wilków 
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W 2021 r. na terenie gminy funkcjonowały 32 przystanki komunikacyjne. W ramach bieżącego 

utrzymywania przystanków przeprowadzono niezbędne remonty tj. malowanie ścian, ławek, 

wymiana szyb lub pleksy. Utrzymywanie przystanków obejmowało także wywóz odpadów z 

koszy oraz bieżące porządkowanie.  

 

W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół zakupiono nową wiatę 

przystankową w miejscowości Klucze. Natomiast pracownicy ZGK Serby utwardzili kostką 

polbrukową teren pod wiatą. Koszt zakupu wiaty oraz materiałów wyniósł około 11.000,00 zł.  

 

     

Utwardzony teren pod wiatę oraz nowa wiata przystankowa w Kluczach 

 

Niestety coraz częściej wiaty przystankowe są niszczone przez wandali. W 2021 r. nieznani 

sprawcy zniszczyli nową wiatę przystankową w Borku. W wiacie zostały wybite szyby.  

 

 
Zniszczona wiata w Borku 
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14. CMENTARZE: 

Na terenie Gminy Głogów występują  4 cmentarze komunalne w m. Serby, Klucze, Wilków, 
Krzekotów. Na ww cmentarzach prowadzona jest ewidencja elektroniczna, która jest 
uzupełniana na bieżąco – zmiany dotyczą przeprowadzonych ekshumacji, opłat oraz 
pochówku.  

W roku 2021 zakupiono nową pompę na cmentarz w m. Serby, niestety po kilku miesiącach 
okazało się, że pompa jest za mało wydajna, dlatego też zdecydowano o  przyłaczeniu do 
wodociągu gminnego. Jest to kolejny cmentarz, gdzie woda na cmentarzu jest z wodociągu 
(Serby oraz Klucze).  

Regularnie na cmentarzu prowadzone są prace przez pracowników ZGK Serby związane z 
utrzymaniem porządku i czystości. 

15. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SERBACH: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach rozpoczął działalność od 1 lipca 2020 r., wówczas 
przeniesieni z Urzędu Gminy Głogów do ZGK zostali pracownicy Referatu Wody i Ścieków, 
a od  1 lipca 2021r. do zespołu dołączyli konserwatorzy z Referatu Środowiska i Dróg. 
W  zakładzie zatrudnionych jest obecnie 16 osób. 
 
Do zadań zakładu należy utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, zaopatrzenie 
mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków, wystawianie faktur w tym zakresie, 
prowadzenie księgowości oraz kadr i płac, a w związku  z przeniesieniem do zakładu z Urzędu 
Gminy Głogów kolejnych pracowników rozszerzono działalność ZGK w zakresie utrzymania 
zieleni na terenach gminnych, bieżącego utrzymania ulic, dróg, placów, parkingów, 
chodników, przystanków, utrzymania czystości i porządku na terenie obiektów należących do 
gminy oraz utrzymania rowów melioracyjnych. 
  
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2021 r. wynosiła 63,76 km, a sieci 
kanalizacyjnej 57,7 km. W Gminie Głogów zwodociągowane są wszystkie miejscowości, 
jedynie część, szczególnie nowo powstających budynków, nie ma możliwości podłączenia do 
sieci wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana jest w sześciu miejscowościach 
tj. Serby, Stare Serby, Grodziec Mały, Klucze, Wilków i Ruszowice, a w 2021r. rozpoczęto 
realizację inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w m. Bytnik i Przedmoście. 
Na terenie Gminy Głogów w 2021r. wybudowano 77 nowych przyłączy wodociągowych i 32 
nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, co daje 2194 czynnych przyłączy wodociągowe i 1331 
czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
 
W 2021 r. doszło do 42 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zatrzymanie pomp 
w przepompowniach ścieków lub zator w sieci. Awarie te są konsekwencją złych nawyków 
mieszkańców, którzy do sieci kanalizacyjnej wrzucają przedmioty stałe i odpady sanitarne np. 
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chusteczki dla niemowląt, płatki i szpatułki kosmetyczne czy środki opatrunkowe, jak również 
plastikowe opakowania, nadmierne ilości tłuszczu i jedzenie. Na sieciach i przyłączach 
wodociągowych zlokalizowano 22 awarie, czego powodem był zły stan techniczny 
infrastruktury. Przyłącza stalowe z lat 80-tych i 90-tych charakteryzują się dużą awaryjnością, 
w związku z czym pracownicy ZGK sukcesywnie wymieniają stare przyłącza na nowe, 
wykonane z PE. 
Z uwagi na zły stan techniczny studni kanalizacyjnej zlokalizowanej bezpośrednio przy 
głównej tłoczni ścieków w Wilkowie, w 2021r. wykonano remont przedmiotowej studni. 
W studni tej, z uwagi na destrukcyjne działanie związków siarkowodoru zawartego w ściekach 
z dopływającej kanalizacji ciśnieniowej nastąpiła całkowita korozja stopni złazowych 
uniemożliwiając wejście np. w celu oczyszczenia, odblokowania zatoru czy inspekcji oraz 
doszło do tzw. korozji siarczanowej w wyniku, której powstający gips zwiększył swoją objętość 
powodując naprężenie i pękanie betonu, co groziło zawaleniem studni, szczególnie podczas 
większych obciążeń np. przejazdu samochodu lub maszyn rolniczych. Remont polegał na 
hydrodynamicznym wyczyszczeniu studni ciśnieniem 250 bar, mechanicznym wyczyszczeniu 
studni z luźnych elementów spoin betonowych i korzeni, usunięciu skorodowanych stopni 
żeliwnych, a następnie nałożeniu ręcznym warstw cementów konstrukcyjnych w celu 
uzupełnienia wszystkich powstałych ubytków i cementów siarczanoodpornych i nałożeniu 
cementów siarczanoodpornych z zaprawą silikatową oraz zamontowaniu nowych stopni 
złazowych. Kompleksowy remont zapewni na wiele lat bezpieczeństwo zarówno służbom 
technicznym dokonującym inspekcji, jak też mieszkańcom przejeżdżającym ulicą, w której 
zlokalizowana jest studnia. 
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W 2021 r. dla potrzeb działania zakładu zostały zakupione niezbędne narzędzia do 
wykonywania prac związanych z zakresem działalności ZGK, w tym m.in.: 

 rozsiewacz z posypywarką 
 minikoparkę 
 przyczepę ciężarową do transportu 
 rębak do gałęzi 
 beczkowóz asenizacyjny 
 kosiarkę bijakową boczną 

 
Grupa wodno-kanalizacyjna, systematyczną pracą przyczynia się do poprawy jakości wody 
pitnej oraz zmniejszenia usterkowości sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie. Na 
podstawie badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach 
nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego orzeczono 
przydatność wody z wodociągu „Borek” do spożycia przez ludzi. W 2021r. PPIS w Głogowie 
wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Turów”, 
a działania naprawcze przeprowadzone przez służby techniczne ZGK okazały się skuteczne, co 
zostało potwierdzone prawidłowymi wynikami badań wody. Na ujęciu wody w Turowie, 
z uwagi na prosty układ technologiczny oparty jedynie na studni głębinowej z pompą, zbiorniku 
wody czystej i grawitacyjnej sieci wodociągowej, są ograniczone możliwości regulacji jakości 
wody. Mając na uwadze dobro mieszkańców m. Turów i zapewnienie ciągłości dostawy wody 
o odpowiedniej jakości i ciśnieniu, podjęto decyzję o budowie sieci wodociągowej 
doprowadzającej wodę z m. Szczyglice.  
 
Zakład koncentruje się na pracach zabezpieczających, profilaktycznych, realizuje stały nadzór 
nad infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w Gminie Głogów, jak również pracach porządkowych 
i naprawczych na drogach gminnych, przystankach i rowach melioracyjnych. 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, 
 wymiana starych przyłączy do budynków na nowe, 
 bieżące usuwanie wszelkich awarii, 
 bieżąca wymiana starych wodomierzy, 
 regularny odczyt stanu wodomierzy przez inkasenta (raz w miesiącu), 
 naprawa ubytków na drogach gminnych, 
 koszenie poboczy dróg gminnych, 
 karczowanie i koszenie rowów melioracyjnych, 
 udrażnianie przepustów,  
 bieżące odśnieżanie gminnych dróg i chodników, 
 sprzątanie i bieżące naprawy przystanków autobusowych. 

      
 

Realizacja powyższych zadań  jest możliwa dzięki licznym sprzętom zakupionym przez gminę, 
którymi dysponuje i zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach. 
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Sprzęt zakupiony przez Gminę, którymi dysponuje i zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Serbach 
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16.   SPRAWY ADMINISTRACYJNE: 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW 

 liczba korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną wyniosła – 

9.286szt.; 

 liczba korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy poprzez platformę e-puap –

1.494szt.; 

 Korespondencja wychodząca: - listy polecone - 9316 szt.; listy zwykłe - 3305 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. 

 

BIURO RADY 

 W roku 2021 odbyło się 17 sesji Rady Gminy Głogów podczas, których podjęto 118 
uchwał.  

 Radni spotkali się podczas 16 wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy 
Głogów oraz 17 komisji zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy stałych 
komisji na 2021 rok.  

SOŁECTWA 

We wrześniu 2021 r. zostały podjęte uchwały w sprawie ustalenia statutów dla wszystkich 
sołectw z terenu Gminy Głogów. W statutach zostały ujęte zmiany dotyczące m.in. 
przeprowadzenia wyborów w sołectwach. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, że chcieliby, aby 
wybory odbywały się w dni wolne od pracy, ponieważ w tygodniu wiele osób pracuje  
i nie może wziąć w nich udziału. Wójt  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
dokonał zmian w tym zakresie. Rada 50 dni przed planowanymi wyborami ustali w drodze 
uchwały termin wyborów, który powinien być dniem wolnym od pracy.  
Powołana zostanie gminna komisja wyborcza, której siedzibą jest Urząd Gminy Głogów, do 
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której zostaje zgłoszony kandydat na sołtysa, nie później niż 30 dni przed dniem wyborów. 
Wybory zostaną przeprowadzone przez komisje wyborcze w każdej miejscowości. 

W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, sołtysi korzystali ze środków 
przeznaczonych na paliwo oraz serwis kosiarek w celu dbania o tereny zielone w swoich 
miejscowościach. Na zakup paliwa wydano 9 529,77 zł, a na serwis i naprawę kosiarek wydano 
1 003,00 zł. 

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

Zgodnie ze stanem na 31.12.2021r. na terenie Gminy Głogów: 
 
 funkcjonowało 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadało zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu, w tym 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 8 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
(lokale gastronomiczne);  

 obowiązywało 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 
49 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).  

 
W roku 2021 zostało wydanych 5 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 

  
Poza miejscem sprzedaży W miejscu sprzedaży  

wg zawartości alkoholu  wg zawartości alkoholu  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
do 

4,5% 
(oraz 
piwa) 

od 4,5% do 
18% 
 (z 

wyjątkiem 
piwa) 

pow. 
18% 

 
razem 

do 
4,5% 
(oraz 
piwa) 

od 4,5% do 
18% 
 (z 

wyjątkiem 
piwa) 

pow. 
18% 

 
razem 

Ogółem 
(kolumny 

4+8) 

 
1 

3 1 5 2 0 0 2 7 

 
oraz 6 jednorazowych zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Ponadto w 2021 roku wydano 6 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
 
Na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych, w roku 2021 łączna wartość sprzedanego alkoholu na terenie Gminy Głogów  
wyniosła – 15 074 402,19 zł. z czego:  
 
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa o wartości – 5 797 945,01 zł. 
 od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa o  

wartości – 2 073 018,58 zł.  
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 pow. 18% zawartości alkoholu o wartości – 7 203 438,60 zł. 
 
Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych w 2021 roku przez gminę z tytułu 
rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 
340 202,39 zł. 
 
W związku z podjęciem uchwały nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 21 kwietnia 
2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie Gminy Głogów za rok 2021 7 przedsiębiorców zostało zwolnionych z 2/3 
należnej opłaty. 
 
INFORMATYKA 

W 2021 roku wykonano następujące prace usprawniające pracę urzędu w zakresie informatyki: 

 dostosowanie strony www.gminaglogow.pl do standardów WCAG 2.1 (dostosowanie 
dla osób z niepełnosprawnościami) zmiana ta pozwoliła osobom z niepełnosprawnością 
wzrokową, słuchową na pełne korzystanie ze strony, 

 
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA TASKalfa 4053ci w kwocie 18.696 

tyś. zł oraz komputerów PC szt. 6 oraz laptopa wraz z oprogramowaniem w kwocie 
26.911,39 tyś. zł , 

 utworzenie „Biura Obsługi Mieszkańca” w budynku urzędu wraz z wykonaniem 
infrastruktury teleinformatycznej, 

 wdrożenie Serwisu SMS Gminy Głogów czyli wysyłanie SMS-ów do mieszkańców 
Gminy Głogów, informacji dot. zagrożeń i ostrzeżeń, informacji dotyczących kwestii 
 o charakterze społecznym, wydarzeń kulturalnych i sportowych, informacji komunalno 
– gospodarczych w tym informacji dotyczących podatków oraz innych ważnych 
informacji dla mieszkańców Gminy Głogów np. o szkoleniach dla mieszkańców, 
komunikatów o przerwach w dostawie mediów oraz innych powiadomień związanych 
z funkcjonowaniem urzędu. Formularz do zapisania się do serwisu znajduję się na 
stronie głównej Urzędu Gminy Głogów (czerwony baner „Serwis SMS”) 

 zainstalowanie nowej kamery na sali narad do transmisji sesji Rady Gminy Głogów 
poprawiającej kąt widzenia oraz jakość transmisji obrazu. 

Realizujemy również na żywo sesje Rady Gminy Głogów zapewniając mieszkańcom 
natychmiastowy dostęp do transmisji poprzez stronę https://ugglogow.sesja.pl/ 

 

 

Planowane usprawnienia na 2022 rok: 
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 kontynuacja podpisanych umów w celu sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy 
Głogów, 

 z dofinansowania w kwocie 100 tys. do projektu „Cyfrowa Gmina” zostaną zakupione: 
serwer, zasilacz UPS do serwera, 

 zakup licencji oprogramowania niezbędnych do realizacji e-usług (inne) - Gminny 
Portal Podatkowy SIGID dla mieszkańców oraz firm, 

 zakup 3 komputerów PC oraz 3 laptopów, 

 planowany jest audyt cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie pracowników z zakresu 
cyberbezpieczeństwa. 

17. OBRONA NARODOWA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, 
OBRONA CYWILNA: 

OBRONA NARODOWA 

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 – 5, w tym: 
 1 ćwiczenie obronne pk. „GLOGÓW-2021” połączone z ćwiczeniem pk. 

„SUDETY-2021”, 
 2 treningi stałego dyżuru Wójta Gminy Głogów (13.05 i 24.11.2021r.             
 2 treningi dot. ”Przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla 

funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych w administracji 
publicznej”, 

5. Liczba aktualizacji dokumentów – 60.  
6. Liczba reklamowanych od służby wojskowej – nie było. 
7. Uzgodniono z Wojewodą Dolnośląskim Plan Szkolenia Obronnego Gminy Głogów na 

2021 rok i „Program Szkolenia Obronnego Gminy Głogów na lata 2021 – 2023”. 
8. Sporządzono i zatwierdzono w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 

Plan Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Głogów w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz z Tabelą Realizacji Zadań 
Operacyjnych. 

9. Wykonano i przekazano do Starostwa Powiatowego w Głogowie sprawozdanie z 
realizacji zadań Urzędu Gminy Głogów w ramach Akcji Kurierskiej Administracji 
Publicznej. 
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10. Wypełniono i przekazano do Starostwa Powiatowego Ankietę Narodowego 
Kwestionariusza Przygotowań Pozamilitarnych (NKPP) w Gminie Głogów. 

11. Sporządzono i przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zestawienie 
świadczeń osobistych i rzeczowych w 2021 roku. 

12. Opracowano i przekazano do Starostwa Powiatowego w Głogowie sprawozdanie z 
realizacji zadań przez Gminę Głogów wynikających z „Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 
terenie Powiatu Głogowskiego. 

13. Nawiązano współpracę z Dowództwem 162 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony 
Terytorialnej z siedzibą w Jednostce Wojskowej w Głogowie.  

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, 

 płynów dezynfekujących na potrzeby Urzędu Gminy Głogów i podległych 
jednostek organizacyjnych, 

 sprzętu i wyposażenia ochronnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 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  ZPOR „Żelazny Most” Zakładu 

Hydrotechnicznego KGHM „Polska Miedź” S.A w Lubinie oraz w wypracowaniu 
wniosków wynikających z tych ćwiczeń. 

7. 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. 

8. Dokonano zakupów i uzupełniono Gminny Magazyn przeciwpowodziowy, sprzętu ZK i 
OC w postaci: 

 zakupu zestawu pomocy medycznej „BOXMED ZPP” typu B, 
 zakupu 2 kompletów odzieży zewnętrznej. 
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OBRONA CYWILNA 

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

2. Opracowano i przekazano do Starostwa Powiatowego ocenę stanu Przygotowań Obrony 
Cywilnej w Gminie Głogów za 2021 rok. 

3. Na bieżąco utrzymywano współpracę z Komendantem Gminnym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Jednostkami OSP Gminy Głogów. 

4. Uczestniczono w 8 treningach wojewódzkich i powiatowych systemu powszechnego 
ostrzegania o uderzeniach z powietrza – sporządzono 8 dzienników działań. 

5. Uczestniczono w Narodowym Programie Szczepień poprzez program promocji 
szczepień opracowany we współpracy z Gazeta Wrocławską. Gmina Głogów została 
wyróżniona przez Wojewodę Dolnośląskiego za zajęcie 3 miejsca w ramach konkursu 
„Rosnąca Odporność”. 

 

18.   PRIORYTETY I DZIAŁANIA NA 2022 ROK I 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 Biblioteczno-Kulturalnego; 

6. Poprawa warunków lokalowych jednostek OSP; 

7. Tworzenie trenów inwestycyjnych  i budownictwa mieszkaniowego; 

8. Udrożnienie urządzeń melioracji wodnej; 

9. Doposażenie terenów sportowo- rekreacyjnych; 

10. Budowa PSZOK-a;  

11. Doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach 

 


