RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018
REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
1. Działalność gospodarcza
1) zarejestrowano 1197 firm, wykreślono 718 firm;
2) przybyło 479 firm; ilość wpisów 14031
3) przyjęto łącznie 7422 wniosków o wpis do CEIDG (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie,

wykreślenie)
związku z wykonaniem zarządzeń zastępczych ws. zmian nazw ulic wspomagano
przedsiębiorców przy zmianach ulic w ewidencji działalności gospodarczej, w zezwoleniach na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz w zezwoleniach i licencjach transportowych.
5) w związku ze zmianą prawa przedsiębiorcy do dnia 19 maja 2018 r. mieli czas na uzupełnienie we
wpisie do CEIDG nr PESEL. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy do ostatniej chwili zwlekali
z weryfikacją danych
w CEIDG
pomagano
przedsiębiorcom, sprawdzając
wpisy,
przyjmując wnioski o aktualizacje oraz przekazując informacje również po godzinach pracy Urzędu;
6) przeprowadzono 2 szkolenia dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć własną działalność
gospodarczą: 29 maja i 14 listopada 2018 r. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich w Zielonej Górze. Przygotowano w związku z tym materiały informacyjne i
prezentacje multimedialne
7) wielokrotnie interweniowano w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w sprawach
przedsiębiorców oraz w celu usprawnienia funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez przesłanie zapytań i informacji do
Centrum Pomocy Przedsiębiorczości.
4) w

2. Drogi publiczne:
1) długość dróg publicznych w mieście (nie licząc wewnętrznych): 471 km, w tym:
- gminne – 294 km,
- powiatowe – 99,2,
- wojewódzkie – 69,4,
- krajowe – 8,4 km,
2) długość ścieżek rowerowych: ok. 60 km
3. Komunikacja miejska
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania
organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra
z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego.
MZK obsłużył w 2018 r. 21,7 mln pasażerów.
95.000 uczniów korzysta obecnie co miesiąc z bezpłatnych przejazdów. W związku
z wprowadzeniem bezpłatnych biletów dla uczniów utrata przychodów przez MZK wyniosła w 2018
roku około 680 tys. zł , a ok. 2 mln złw każdym następnym roku.
Na dzień 31.12.2018 r. wydano łącznie 69 514 e-kart od początku funkcjonowania systemu biletu
elektronicznego.
MZK obsługuje:
-28 linii dziennych (w tym dwie podmiejskie obsługujące miejscowości Przytok i Droszków w
Gmienie Zabór),
-5 linii nocnych.
Zakład stale optymalizuje układ linii komunikacyjnych, mając na celu lepsze dostosowanie oferty
przewozowej do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. W 2018 roku uruchomiona została zastępcza
linia Z19 w związku z zamknięciem przejazdu pod wiaduktem na Batorego, wydłużone zostały
wybrane kursy linii nr 2 do Przylepu, linii nr 9 do Łężycy oraz linii nr 25 do Droszkowa (na wniosek
Gminy Zabór).
W związku z realizacją projektu „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w
Zielonej Górze” stan taboru znacząco się zmienił. W 2018 roku odebrano 17 nowych przegubowych
autobusów z napędem diesla oraz 30 nowych elektrycznych autobusów solo. W związku z powyższym
na dzień 31.12.2018 roku liczba autobusów na stanie w MZK wyniosła 100 szt. a średni wiek taboru to
teraz niewiele ponad 6,5 roku.
Autobusy komunikacji miejskiej w 2018 roku wykonały 4 701 469 km i przewiozły ponad 21, 7 mln
pasażerów.
W marcu 2012 roku wprowadzono w Mieście system biletu elektronicznego opartego o e-kartę, tj.
bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w
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komunikacji miejskiej w Zielonej Górze. Na e-karcie zapisywane są bilety okresowe oraz elektroniczna
portmonetka, która umożliwia opłacanie przejazdów w zależności od liczy przejechanych przystanków
i tak w Mieście Zielona Góra przejazd kosztuje:
- do 2 przystanków (dla wszystkich) – 1,00zł
- od 3 do 8 przystanków: normalny – 2,60 zł, ulgowy – 1,30 zł;
- powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek: normalny – 0,04 zł,
ulgowy – 0,02 zł.
Maksymalna opłata za przejazd to: bilet normalny – 3,00 zł, a bilet ulgowy – 1,50 zł, czyli tyle ile
kosztują jednoprzejazdowe bilety papierowe.
Bilety papierowe oraz doładowanie portmonetki elektronicznej można kupić we wszystkich
autobusach w automatach biletowych zarówno za gotówkę jak i przy użyciu karty bankomatowej. Idąc
z duchem czasu – wprowadzono inne nowoczesne formy zapłaty za bilet w komunikacji miejskiej,
mianowicie można nabyć bilet za pomocą aplikacji mobilnych.
Udogodnieniem dla mieszkańców, poruszających się komunikacją miejską jest bez wątpienia
system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, czyli tablice elektroniczne na przystankach,
które wyświetlają informacje o czasie, jaki pozostał do przyjazdu autobusu danej linii, a na stronie
internetowej www.mzk.zgora.pl jest wirtualny monitor gdzie takie same informacje można znaleźć dla
wszystkich przystanków. Na w/w stronie www znajduje się także mapa interaktywna, za pomocą której
można planować podróż i pozyskiwać aktualne informacje nt. komunikacji miejskiej w tym aktualne
położenie autobusów.
4. Oświata (wg sprawozdania SIO, stan na dzień 30.09.2018 r.)
1) liczba dzieci w przedszkolach wg sprawozdania SIO – 5593, w tym:
- przedszkola prowadzone przez miasto Zielona Góra - 4373
- przedszkola prowadzone przez inne organy - 1220
2) liczba uczniów w szkołach podstawowych – 12186, w tym:
- szkoły podstawowe(bez specjalnych) prowadzone przez miasto Zielona Góra -10778
- szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy -1298
- szkoły podstawowe specjalne - 110
3) liczba uczniów w gimnazjach 511, w tym:
- gimnazja (bez specjalnych) prowadzone przez miasto Zielona Góra 368
- gimnazja prowadzone przez inne organy 125
- gimnazja specjalne 18
4) liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych
- szkoły dla młodzieży - 5507
- CKU dla dorosłych -310
5) z nauczania indywidualnego korzystało 154 uczniów
6) 172 uczniów posiadało orzeczenie poradni
7) liczba nauczycieli 2481,63, w tym
- brak stopnia 11,1 etatu
- stażysta 62,58
- nauczyciel kontraktowy 473,02
- nauczyciel mianowany 551,73
- nauczyciel dyplomowany 1383,2.
5. Sport, upowszechnianie i rozwoju kultury fizycznej
1) w ramach otwartych konkursów ofert dofinansowano zadania publiczne w zakresie:
- upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej w wysokości 4 051 207 zł
- sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w zakresie koszykówki i sportu żużlowego
w wysokości w wysokości 3 000 000 zł
2) w trybie pozakonkursowym udzielono dofinansowania w wysokości 221 560 zł
6. Kultura
1) w ramach otwartego konkursu ofert złożono 160 ofert, z których do realizacji wybrano 130 z 69
podmiotami; na realizację zadań przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 1.529.920 zł (
wykorzystano: 1.515.688 zł);
2) w trybie pozakonkursowym zlecono realizację 28 zadań, na realizację których przekazano dotację
w łącznej wysokości 199.790 zł;
3) środki finansowe przekazane na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie ustaw innych niż
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 73.400 zł;
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4) Prezydent

Miasta wykonując wieloletnie zadanie pn. „wykonanie rzeźb i innych form
przestrzennych na terenie miasta” zrealizował powstanie następujących obiektów:
- pomnik Świętego Urbana I – patrona Zielonej Góry (Plac Powstańców Wielkopolskich) –
realizacja uchwały nr XXIX.319.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016 r. –
135.840 zł,
- pomnik Niepodległości w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
(Plac Matejki) – 90.000 zł,
- relikwiarz Świętego Urbana I – patrona Zielonej Góry (parafia pw. Świętego Urbana) – 20.300
zł,
- - tablice pamiątkowe upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w Katyniu (Plac
Bohaterów) – 7.503 zł,
- rzeźba przestrzenna Andrzeja Huszczy (zielonogórski Deptak przed Lubuskim Teatrem) 74.490
zł,
5) w ramach bieżącej konserwacji zlecono wykonanie następujących prac:
- renowacja rzeźby Grono (ul. Poznańska) – 12.300 zł,
- renowacja cokołu pomnika Matki Sybiraczki (Plac Kolejowy) – 10.000 zł.
6) zorganizowano, współorganizowano lub objęto patronat nad 19 uroczystościami państwowymi
i rocznicowymi
7. Gospodarka komunalna:
1) w bieżącym utrzymaniu było 65 komunalnych placów zabaw, na których na bieżąco prowadzone
są przeglądy, remonty, dezynfekcje piaskownic, pól piaskowych, naprawy, konserwacje.
2) zmodernizowano plac zabaw na deptaku, który został wyposażony w nowe urządzenia zabawowe,
zmieniono także nawierzchnię;
3) w Parku Piastowskim wymieniona została trampolina na nową;
4) zamontowano nowe ławki i kosze uliczne na terenach komunalnych.
5) Wyłapano i wywieziono 160 dzików poza granice Miasta;
6) wydano 11 komunikatów dot. polowań zbiorowych;
7) w wyniku konkursu ogłoszonego na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Zielona
Góra w zakresie ochrony zwierząt przyznano dotacje:
- dla Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt” na sterylizacja bezdomnych dzikich kotów w
kwocie 25.000,00 zł., na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 8.000,00 zł. organizację
opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem w kwocie 13.000,00 zł.
- dla Stowarzyszenia „Alternatywa Zielonogórska” przyznano dotacje na sterylizację
bezdomnych dzikich kotów w kwocie 2.000,00 zł. oraz na organizację opieki nad bezdomnymi
zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem w kwocie 2.000,00 zł.
- w wyniku realizacji zadań zapewniono opiekę dla 402 psów oraz 626 kotów
- w zakresie realizacji umowy na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla
pojazdów usuniętych z terenu Miasta Zielonej Góry w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym Policja oraz Straż Miejska w Zielonej Górze usunęła
około 500 pojazdów z czego 71 pojazdów nie zostało odebranych przez właścicieli. Pojazdy te
przeszły na własność Miasta Zielna Góra. Ze względu na wiek oraz stan zgodnie z wyceną i opinią
rzeczoznawcy pojazdy te zostały przekazane do stacji demontażu pojazdów.
8. Ochrona przyrody i środowiska:
1) akty administracyjne:

-

zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów - 424
decyzje środowiskowe - 26
naruszenie stosunków wodnych (zalania) - 2
pozwolenia na wykonywanie odwiertów - 33
nakazy usunięcia odpadów - 31
pozwolenia na emisję pyłów i gazów - 10
nakazy podjęcia działań ograniczających hałas - 1

2) edukacja ekologiczna –projekty

-

Eko festyn - 5 czerwca 2018 r., na zielonogórskim deptaku - Eko Festyn z okazji Światowego Dnia
Ochrony Środowiska. Wydarzenie to pod hasłem: „Młodzi dla środowiska” obejmowało szeroko
pojętą ochronę środowiska, m.in.: edukację przyrodniczą, walkę z niską emisją, właściwe
gospodarowanie odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska odpadami z tworzyw
sztucznych. Bogaty w atrakcje program Eko Festynu obejmował m.in.: konkursy z nagrodami,
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ekologiczną grę miejską poświęconą tematowi niskiej emisji, spektakl „Na ratunek Czystolandii”,
warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów w których dzieci i młodzież mogły samodzielnie
wykonać m.in. eko-breloki, biżuterie i dekoracje z recyklingu, bawełnianie torby, ekoorganizery,
magnesy na lodówkę, maskotki ze skarpetek, świeczniki ze starych słoików, plecionki ze starych tshirtów, a dodatkowo uczestnicy zdobyli wiedzę na temat właściwych sposobów postępowania z
odpadami, mogli poznać tajniki życia pszczół i sposoby wytworzenia naturalnych kosmetyków.
(organizacja festynu: 29 600 zł)
-

kampania edukacyjna nt. niskiej emisji - w ostatnim kwartale 2018 r. realizowana była przez
ABRYS Sp. z o.o., ul. Daleka 33 z siedzibą w Poznaniu na zlecenie Miasta Zielona Góra kampania
edukacyjna pn.: „Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. niskiej emisji”,
(umowa na kwotę: 14 145,00 zł.); w ramach kampanii przybliżającej temat niskiej emisji oraz
korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z jej eliminacji rozdano ulotki, rozwieszono
plakaty informacyjne, wyemitowano spoty radiowe w radiu Zielona Góra, udostępniono na stronie
internetowej Urzędu Miasta grafiki i posty, a ponadto w Łączniku Zielonogórskim pojawił się artykuł
przybliżający temat niskiej emisji.

-

Ogólnopolska Akcja Listy dla Ziemi - Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna
zainicjowana przez Fundację Ekologiczną Arka w 2013 r. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi
2018 r. była walka z niską emisją oraz właściwa gospodarka odpadami, promocja recyklingu oraz
postaw i działań proekologicznych. Zielonogórskie placówki oświatowe organizowały imprezy
ekologiczne połączone z obchodami Dnia Ziemi oraz konkursami na najpiękniejszy List dla Ziemi.
Najpiękniejsze listy trafiały na konkurs ogólnopolski. Dodatkowo Miasto Zielona Góra
zorganizowało i przeprowadziło miejski konkurs w którym nagrodzone zostały najpiękniejsze listy
(organizacja konkursu + nagrody: 1 406,83 zł).

-

Zielona wstążka dla Planety - udział w ogólnopolskiej kampanii „Zielona wstążka dla Planety”
organizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w związku z obchodami Światowego Dnia
Środowiska. Zeszłoroczny temat Światowego Dnia Środowiska, a tym samym kampanii „Zielona
wstążka dla planety”, skupiał się na kwestiach związanych z walką z zanieczyszczeniem
generowanym przez niewłaściwe użytkowanie plastiku. Kampania „Zielona Wstążka dla Planety”
skupia się na nagłośnieniu tematów związanych z inteligentnym i zrównoważonym posługiwaniem
się tworzywami sztucznymi, a zwłaszcza na segregacji odpadów jako metodzie przeciwdziałania
powstawaniu zanieczyszczeń, postulacie „zero odpadów z tworzyw sztucznych na składowiskach”,
ukróceniu praktyki śmiecenia w lasach, na plażach i miejscach publicznych, konieczności
zrównoważonego podejścia do projektowania produktów. (koszt: 139,50 zł.).

-

Godzina dla Ziemi - Miasto Zielona Góra przyłączyło się do akcji WWF „Godzina dla Ziemi”, która
miała na celu zmianę codziennych zachowa mieszkańców na bardziej przyjazne środowisku.
Edycja w 2018 r. odbywała się pod hasłem: „Ratujmy Serce Karpat”. Na znak zaangażowania i
troski o naszą planetę w dniu 24 marca 2018 r. o godz. 20.30 zostały zgaszone światła w
zielonogórskim Ratuszu, a na stronie internetowej urzędu oraz w budynku zostały zamieszone
plakaty informacyjne.

9. Zagospodarowanie przestrzenne:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 178
- decyzje o warunkach zabudowy 272, w tym:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 4
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna -224
- zabudowa usługowa -18
- zabudowa pozostała (garaże, bud.gosp. inwentarskie) - 26
- decyzje o wygaszeniu lub przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy - 144
10. Pozwolenia na budowę:
- wydano 1107 pozwoleń na budowę
- rozpatrzono 660 zgłoszeń robót budowlanych
- wydano 8 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
11. Bezpieczeństwo publiczne – zrealizowane projekty
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1) „Ogniowi siłacze” - projekt aktywizacyjny młodzież, przygotowujący do działalności w Ochotniczej

Straży Pożarnej realizowany w roku 2018, w oparciu
o współpracę
Departamentu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
Założeniem działania była aktywizacja młodzieży z jednostek OSP terenu Miasta Zielona Góra
oraz systematyczne budowanie zaplecza kadry dla jednostek OSP. Grupą docelową programu byli
członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Miasta Zielona Góra w wieku od 15 do 18
lat. Udział wzięło 21 członków OSP z siedmiu sołectw. Projekt został zakończony sukcesem i
będzie kontynuowany w roku 2019.
2) „Bezpieczna Ekipa” – projekt informacyjno – edukacyjny kierowany do uczniów kl. IV – VII szkół

podstawowych oraz nauczycieli, realizowany w roku 2018, oparty na współpracy Departamentu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przy
wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Założeniem działania było kształtowanie i
propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa oraz zacieśnienie
współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych.
W projekcie wzięli udział uczniowie z 14 szkół podstawowych w Zielonej Górze. Projekt został
zakończony sukcesem i będzie kontynuowany w roku 2019.
3) „Bezpieczne Maluchy”- projekt informacyjno – edukacyjny kierowany do uczniów kl. I – III szkół

podstawowych oraz nauczycieli, realizowany w roku 2018, oparty na współpracy Departamentu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. W projekcie wzięli udział uczniowie z 14
szkół podstawowych w Zielonej Górze. Realizacja projektu opierała się o kształtowanie i
propagowanie pozytywnych postaw u dzieci w zakresie bezpieczeństwa oraz zacieśnienie
współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych.
Projekt został zakończony sukcesem i będzie kontynuowany w roku 2019.
4) AED - projekt Bezpieczne Serce Zielonej Góry -Sieć AED realizowany poprzez umieszczanie

w autobusach Komunikacji Miejskiej defibrylatorów, jak również zakup 5 defibrylatorów do miejsc
publicznych (budynków urzędu, spółek miejskich, do budynków oświaty) w których znajduje się
duża liczba osób. Budowie Programu towarzyszy równoczesne zapewnienie jak największej ilości
szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi AED kierowanych do osób nie
związanych z ratownictwem. W 2018 roku przeszkolono około 500 osób. Wszystkie szkolenia
prowadzone były przez ratowników, którzy wydawali stosowne certyfikaty. W ramach Miejskiej
Strony Internetowej „www.zielona-gora.pl” powstał segment dotyczący Ramowego Programu
Bezpieczne Serce Zielonej Góry Sieć AED, który między innymi zawiera mapę rozmieszczenia
zestawów AED.
Wydawano również kolportowane materiały informacyjne dotyczące sieci, a także informujące
o zasadach korzystania z zestawów (m.in. materiały pomocnicze dla uczestników kursów) oraz
materiały promujące pozyskiwanie umiejętności korzystania z zestawów AED. W ramach działań
promocyjno – informacyjnych zostały także zrealizowane materiały audiowizualne pokazujące
zasady udzielania pierwszej pomocy i wyświetlane w formie telebimów, monitorów w autobusach.
12. Licencje i zezwolenia:
1) sprzedaż alkoholu:

-

liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – detal 81
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – gastronomia – 75
ilość wydanych zezwoleń na jednorazową na sprzedaż napojów alkoholowych – 479
roczne wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3.424.928,77 zł

2) wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

-

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego- 20
licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 25
licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem osobowym 1
zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym 1
zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 12
licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 15
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13. Nieodpłatna pomoc prawna
Z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 1831 osób.
Szczegółowe sprawozdanie z nieodpłatnej pomocy prawnej w załączniku
14. Urodzenia, zmiana imion i nazwisk, zgony
1) w Zielonej Górze urodziło się 1 978 dzieci;
2) 30 dzieci zostało przysposobionych;
3) przyjęto 688 oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
4) dokonano 360 transkrypcji zagranicznych aktów urodzeń dzieci
15. Małżeństwa
zawarto 430 małżeństw cywilnych;
zawarto 255 małżeństw konkordatowych;
wydano zaświadczenia dla 72 osobom chcącym zawrzeć małżeństwo poza granicami Polski;
dokonano transkrypcji 138 zagranicznych aktów małżeństwa;
przygotowano 472 wnioski o nadanie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie dla
par małżeńskich obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego;
6) zorganizowano 5 uroczystości jubileuszowych w Filharmonii Zielonogórskiej, w których
uczestniczyło 235 par jubilatów obchodzących złote gody (50 lecie) jak też pary, które obchodziły
60, 65, 70 lecie pożycia małżeńskiego;
7) zorganizowano 3 uroczystości jubileuszowych w Filharmonii Zielonogórskiej, w których
uczestniczyło 295 par obchodzących jubileusze 25 – 40- lecia pożycia małżeńskiego ;
1)
2)
3)
4)
5)

16. Zgony
1) odnotowano 1 802 zgony
2) dokonano 36 transkrypcji zagranicznych aktów zgonu
17. Ewidencja ludności
1) zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdów poza granicę kraju, zgłoszenia powrotów –
11.598,
2) nadawanie numeru PESEL – 2.062
3) udostępnianie 4.212 danych z rejestru mieszkańców
4) wydawanie 5.311 zaświadczeń z rejestru mieszkańców
5) wydano 16.124 dowodów osobistych
6) obsłużono 1.841 zgłoszeń utraty dowodu osobistego
18. Ewidencja pojazdów
1) zarejestrowanych ogółem 115385
2) ilość zarejestrowanych pojazdów w 2018 : 19053
3) ilość wyrejestrowanych pojazdów w 2018: 8394 (w tym wyrejestrowane z powodu kradzieży,
demontażu, zbycia za granicę oraz przerejestrowanych na terenie innych urzędów w Polsce)
4) ilość wydanych kart pojazdu: 3896
19. Ewidencja kierowców
1) ilość wydanych praw jazdy: 4248
2) ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy: 107
3) ilość wydanych profili kandydata na kierowcę (PKK): 2084
4) ilość wymienionych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydanych
poza granicami RP: 93
5) ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami: 190
6) ilość wydanych decyzji zatrzymaniu uprawnie do kierowania pojazdami 278
7) ilość skierowań na kurs reedukacyjny: 117
8) ilość skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego: 21
9) ilość skierowań na badania lekarskie: 154
10) ilość skierowań na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu: 139
20. Szkolenie kierowców
1) ilość ośrodków szkolenia kierowców na koniec 2018 r.: 33
2) ilość instruktorów i wykładowców ogółem: 115
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3) ilość wpisanych do ewidencji instruktorów i wykładowców w 2018 r.: 10

21. Stacje Kontroli Pojazdów
1) ilość stacji kontroli pojazdów na koniec 2018 r.: 15
2) ilość osób posiadających uprawnienia diagnosty ogółem: 41
3) ilość wydanych uprawnień diagnostom w 2018 r.: 2

22. Świadczenia rodzinne, 500+, 300+, alimenty, „Za życiem” wypłacone w 2018 r.:
- 89563 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
- 54061 zasiłki pielęgnacyjne
- 4858 świadczenia pielęgnacyjne
- 1094 specjalnych zasiłków opiekuńczych
- 1010 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
- 3172 świadczenia rodzicielskie
- 16 jednorazowych świadczeń „Za życiem”
- 9925 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 800 zasiłków dla opiekuna
- 132466 świadczeń wychowawczych 500+
- 14476 świadczeń „Dobry Start”
Łącznie wydatki na świadczenia wychowawcze 500+ wyniosły 66.169.223 zł.
Na pozostałe świadczenia (bez dodatku na zadania własne) wyniosły 35.381.230 zł.
23. Żłobki
nazwa placówki
1) Żłobek Miejski nr 1 „Promyczek”
2) Żłobek Miejski nr 4 „Wisienka”
3) Żłobek Miejski nr 7
4) Żłobek "Domek Maluszka Tygrysek"
5) Żłobek Montessori "Bose Stópki"
6) Prywatny Żłobek "A Ku Ku"
7) Niepubliczny Mini Żłobek "Tup Tup"
8) Niepubliczny Żłobek "KLEKOTEK"
9) Niepubliczny Mini Żłobek "TUTEK"
10) Żłobek "Złota Rybka" Zacisze
11) Żłobek "Złota Rybka" Przyleśna
12) Żłobek "MISIO - BAZIK"
13) Żłobek Niepubliczny "Smoczuś" Chmielna
14) Żłobek Niepubliczny "Smoczuś" Piaskowa
15) Mini Żłobek "Margolcia"
16) Żłobek "LITTLE HANDS"
17) Żłobek NIBYLANDIA
18) Niepubliczny Żłobek "Ślimaczek"

24. Pomoc społeczna- jednostki i podopieczni
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Dom Pomocy Społecznej
3) Dom pomocy Społecznej dla Kombatantów
4) 2 Środowiskowe Domy Samopomocy
5) Dzienny Dom "Senior-Wigor"
6) Dom Dziennego Pobytu "Retro",
7) w ramach struktury Centrum Usług Opiekuńczych, w 2018 r. w
placówce codziennie przebywało 21 osób na 25 skierowanych
8) Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia”
9) Ośrodek Interwencji Kryzysowej placówka prowadzona w oparciu
o zlecenie realizacji zadania dla Terenowego Komitetu Ochrony

podopieczni
133
128
230
20
60
21
33
19
20
80
25
30
30
48
15
15
47
47

4386 osób w 2733 rodzinach
68 miejsc
188 miejsc
skorzystało 60 osób
45 miejsc
20 miejsc placówka działa w
ramach
25 miejsc
skorzystało 69 osób
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Praw Dziecka,
10) Noclegownia dla Osób Bezdomnych Osób
11) Schronisko aktywizujące dla bezdomnych mężczyzn
12) placówka prowadzona w oparciu o zlecenie realizacji zadania dla

100 miejsc
25 miejsc

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
13) Schronisko dla osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej
14) placówka prowadzona w oparciu o zlecenie realizacji zadania

10 miejsc

dla Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO
15) Łaźnia i ogrzewalnia
16) placówka prowadzona w oparciu o zlecenie realizacji zadania dla

16 miejsc

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
25. Piecza zastępcza
1) w 2018 roku powstało 12 rodzin zastępczych spokrewnionych i 6 rodzin zastępczych
niezawodowych, natomiast rozwiązało się 8 rodzin zastępczych spokrewnionych i 2 rodziny
zastępcze niezawodowe:
2018
Forma rodziny zastępczej
Kwota
Rodziny zastępcze spokrewnione
i niezawodowe

1 528 397,92 zł

Rodziny zastępcze zawodowe

572767,56 zł

Rodzinne Domy Dziecka

0

Ogółem

2 101 165,48

2) decyzje w sprawie opłat za korzystanie z pieczy zastępczej

-

odstąpienie od ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 18
ustalające odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 14
inne decyzje dotyczące odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 18
3) usamodzielnieni wychowankowie z pieczy zastępczej
pomoc na
pomoc na
pomoc na
kontynuowanie
usamodzielnienie
zagospodarowanie
nauki
31
11
15
liczba
wychowanków
rodzin
zastępczych
objętych pomocą
34
15
13
liczba
wychowanków
placówek objętych
pomocą
OGÓŁEM

65

26

4) korzystanie z placówek opiek.-wychow.
typ placówki
liczba Placówek liczba miejsc
OpiekuńczoWychowawczej

28

liczba osób, które
skorzystały z
placówki

Stan na koniec
2018 r.
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Placówki opiekuńczo wychowawcze typu
interwencyjnego

1

12

17

9

Placówki opiekuńczowychowawcze typu
socjalizacyjnego

4

48

52

35

5) liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
wyszczególnienie

0
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i
zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj,
formę, liczbę oraz źródło finansowania)
w tym:
świadczenie pieniężne
świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez
względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem
w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Praca socjalna prowadzona w oparciu o:

KONTRAKT SOCJALNY część A

liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenie

liczba
rodzin

liczba osób w
rodzinach

1

1
3406

2
2733

3
4386

2

2154

2094

3514

3
4

1637
7

1326
7

2481
23

5

3406

2733

4386

6
7

X
X

1840
518

4033
1363

LICZBA KONTRAKTÓW /
PROJEKTÓW
SOCJALNYCH
179
8
9

13

KONTRAKT SOCJALNY część B
6) powody przyznania pomocy
powód trudnej sytuacji życiowej

0
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
alkoholizm
narkomania

liczba
rodzin

liczba osób w
rodzinach

1
2
3
4
5

1
1772
0
162
177
80

3
2943
0
171
746
448

6
7
8
9

697
1554
1574
260

1564
2199
2193
898

10

200

594

11
12
13
14
15

60
16
0
179
23

326
34
0
245
23
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trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa
klęska żywiołowa lub ekologiczna

16
17

29
0

34
0

18
19
20

18
14
0

34
21
0

26. Usługo opiekuńcze
1) usługi opiekuńcze w domu podopiecznego średnia w roku - 279 osób
2) przygotowywanie posiłków dla seniorów - stołówka dla Seniorów 47.306 obiadów i obsłużono
średnio 210 osób dziennie;
3) usługi pralnicze dla seniorów- w ciągu roku korzystało z niej ok. 65 osób; średnio 8 osób
miesięcznie;
4) Dom Dziennego Pobytu "Retro" dla Seniorów -czynny jest od godz. 7 do 16; codziennie przebywa
w nim średnio 21 podopiecznych
5) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego "HELMOND" - skorzystało 792 mieszkańców miasta
i okolicy; wypożyczyono 1.110 szt. sprzętu.
6) Ośrodek Terapii Zajęciowej- ARKADIA obejmuje opieką 30 osób (14 – kobiet i 16 mężczyzn).
Uczestnicy w wieku od 24 lat do 47 lat; średnia wieku podopiecznego wynosi: 35 lata; 25 osób ze
znacznym niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną i 5 osób z niepełnosprawnością ruchową
i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
27. Niepełnosprawni
1) dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych , edukacyjnych
do pracy, w postaci komunikacji uzupełniającej busami systemem „drzwi –drzwi”. Umowa 3 letnia
na kwotę 1 028 160,00 zł
2) dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych w Przylepie realizowanych w oparciu o projekty z
Programów Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz Polska –
Saksonia 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionów Sprewa-Nysa-Bóbr
oraz NYSA; wartość projektów 316 552,41, udział Miasta 31 655,25 (10 %)
3) dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w
trybie pozakonkursowym 46 500,00 zł
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