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Prace nad Raportem o stanie Gminy Międzyrzecz wykonane były własnymi siłami.
Urząd nie wydał żadnych środków finansowych firmom zewnętrznym przy opracowywaniu niniejszego dokumentu.
Z ramienia Urzędu Miejskiego koordynatorem prac była sekretarz gminy – Anna Sawka.

Fotografie zamieszczone na stronie 8 oraz 19 wykonała Pani Linda Trawińska.
Pozostałe zdjęcia są własnością Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
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1. Wstęp

Szanowni Państwo!
„Raport o stanie gminy Międzyrzecz za 2019 r.”, który z nieskrywaną dumą przedstawiam
Państwu jako najważniejszemu suwerenowi władz samorządowych jest dokumentem, w którym
scharakteryzowana została problematyka kluczowa dla funkcjonowania naszej małej Ojczyzny.
Informacje nt. zadań gminy, realizowanych inwestycji, polityk, strategii oraz najważniejszych
uchwał podjętych przez Radę Miejską w Międzyrzeczu jest podsumowaniem działalności gminy
Międzyrzecz w 2019 roku.
Wszystkie zadania i bardzo liczne inwestycje, które krok po kroku zmieniają na lepsze
oblicze naszej gminy są efektem szeroko rozumianej współpracy, ale także bardzo ciężkiej pracy
wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jak i jednostek organizacyjnych. Pozytywne zmiany
nie byłyby możliwe bez ogromu pracy, wzajemnemu zrozumieniu, rozmów i kompromisów, ale
także licznych spotkań z mieszkańcami, za co w szczególności pragnę Państwu bardzo serdecznie
podziękować.
Raport o stanie gminy Międzyrzecz obrazuje przede wszystkim zasadność wydatkowania
środków publicznych, wielość już zrealizowanych zadań, ale również ogrom wyzwań i potrzeb,
których realizacja jest jeszcze przed nami. W kompleksowy sposób obrazuje integrację
mieszkańców jako wspólnoty, Państwa pomysły i zainteresowania. Zmiany, których efekty
można obserwować na co dzień są wyznacznikiem, że zarówno w centrum mojego
zainteresowania, jak i szerokiego grona moich współpracowników, w tym rady miejskiej było
i będzie zawsze dobro mieszkańca. Był to także okres diagnozy kolejnych wyzwań i potrzeb,
których zaspokojenie nadal będzie naszym wspólnym priorytetem.
Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz
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2. Burmistrz Międzyrzecza. Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Burmistrz Międzyrzecza – Remigiusz Lorenz, urodzony 11 maja 1975 r. żonaty, ojciec trójki
chłopców. Funkcję burmistrza pełni od 2014 roku do chwili obecnej.
Zastępca burmistrza – Agnieszka Śnieg
Zastępca burmistrza – Tomasz Markiewicz
Sekretarz gminy – Anna Sawka
Skarbnik gminy – Kamila Anioł – Szymańska

Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 69 30/31, fax. 95 742 69 60
e-mail: um@miedzyrzecz.pl, www.miedzyrzecz.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – godz. 900 – 1700
wtorek – piątek – godz. 7 00 – 1500
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Wydziały Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu:


Wydział Finansowo – Budżetowy



Wydział Organizacyjno – Administracyjny



Wydział Realizacji Inwestycji



Wydział Planowania Przestrzennego



Wydział Rozwoju Gospodarczego



Wydział Spraw Społecznych



Wydział Gospodarki Komunalnej



Wydział Spraw Obywatelskich



Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego



Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego



Audyt Wewnętrzny



Urząd Stanu Cywilnego



Biuro Rady



Biuro Prawne



Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
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3. Rada Miejska w Międzyrzeczu
KADENCJA VIII 2018 – 2023
1. Katarzyna Budych – przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Andrzej Chmielewski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3. Marek Cieloch
4. Małgorzata Cyraniak
5. Paweł Czop
6. Tadeusz Filus
7. Paweł Gall
8. Elżbieta Jarmolińska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
9. Józef Kaczmarek
10. Maria Kijak
11. Krzysztof Kochan
12. Marcin Kusik
13. Arkadiusz Madzelan
14. Zbigniew Mazurek
15. Eugeniusz Sawiński
16. Jan Skoczylas
17. Grzegorz Skrzek
18. Zbigniew Smejlis
19. Edward Toczyński
20. Jarosław Tomaszewski
21. Dawid Wiśniewski
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
Komisja Rewizyjna
Do zakresu działania komisji należy kontrolowanie działalności burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
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rozpatrywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy.
Paweł Gall – przewodniczący komisji
Zbigniew Mazurek – wiceprzewodniczący komisji
Małgorzata Cyraniak
Paweł Czop
Tadeusz Filus
Arkadiusz Madzelan
Zbigniew Smejlis
Jarosław Tomaszewski
Dawid Wiśniewski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Do zakresu działania komisji należą sprawy badania skarg na burmistrza
i kierowników jednostek organizacyjnych, badania wniosków, badania petycji.
Zbigniew Smejlis – przewodniczący komisji
Tadeusz Filus – wiceprzewodniczący komisji
Zbigniew Mazurek
Jan Skoczylas
Grzegorz Skrzek
Komisja Gospodarki Finansowej
Do zakresu komisji należą sprawy budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
gminy, zaciąganych pożyczek, kredytów, udzielanych poręczeń, podatków i opłat,
porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej.
Arkadiusz Madzelan – przewodniczący komisji
Jarosław Tomaszewski – wiceprzewodniczący komisji
Katarzyna Budych
Andrzej Chmielewski
Marek Cieloch
Małgorzata Cyraniak
Józef Kaczmarek
Marcin Kusik
Eugeniusz Sawiński
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Komisja Komunalna
Do zakresu komisji należą sprawy gospodarowania mieniem gminy, inwestycji,
rozwoju gospodarczego, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej,
ochrony środowiska.
Krzysztof Kochan – przewodniczący komisji
Jan Skoczylas – wiceprzewodniczący komisji
Marek Cieloch
Elżbieta Jarmolińska
Józef Kaczmarek
Maria Kijak
Marcin Kusik
Eugeniusz Sawiński
Edward Toczyński
Komisja Spraw Społecznych
Do zakresu komisji należą m.in. sprawy edukacji, szkolnictwa podstawowego,
sportu, rekreacji i turystyki, kultury, opieki społecznej, profilaktyki uzależnień,
ochrony zdrowia.
Grzegorz Skrzek – przewodniczący komisji
Edward Toczyński – wiceprzewodniczący komisji
Andrzej Chmielewski
Paweł Czop
Paweł Gall
Elżbieta Jarmolińska
Maria Kijak
Krzysztof Kochan
Dawid Wiśniewski
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4. Gmina Międzyrzecz – informacje ogólne, demografia

Mapa gminy Międzyrzecz
Gmina Międzyrzecz należy do gmin miejsko – wiejskich, malowniczo położonych na terenie
powiatu międzyrzeckiego, w województwie lubuskim. Teren gminy zajmuje łączną powierzchnię
315,32 km2. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, biorąc pod uwagę stan
na 31 grudnia 2019 r. to 23,689 tys. osób, w tym miasto: 16,908 tys. osób oraz obszar wiejski:
6,781 tys. osób.
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DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ – GMINA MIĘDZYRZECZ
Liczba ludności zameldowanych na pobyt stały w sołectwach gminy Międzyrzecz
Kolonia Żółwin
1
– stan na dzień 31
711
Lubosinek
49
grudnia 2019
r.BOBOWICKO
Jeleniegłowy
9
Bobowicko
Karolewo

709
2

BUKOWIEC

787

Bukowiec

785

Czarny Bocian

66

Porąbka

19

KAŁAWA

365

Kaława

365

KĘSZYCA LEŚNA

583

Kęszyca Leśna

583

KULIGOWO

152

Kuligowo

140

Marianowo

12

KURSKO

332

Kursko

332

KUŹNIK

556

Kuźnik

134

Skoki

40

Międzyrzecz –
Wybudowanie

364

2

GORZYCA

295

Gorzyca

285

Zamostowo

10

JAGIELNIK

260

Jagielnik

199

Kęszyca – Kolonia

33

Wojciechówek

28

KALSKO

589

Kalsko

430

Brzozowy Ług

9

Kwiecie

6
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Łęgowskie

18

Szumiąca

169

NIETOPEREK

350

ŚWIĘTY WOJCIECH

473

Nietoperek

240

Święty Wojciech

465

Kęszyca

110

Głębokie

8

WYSOKA

185

Wysoka

185

WYSZANOWO

250

Wyszanowo

250

ŻÓŁWIN

236

Żółwin

236

PIESKI

229

Pieski

229

PNIEWO

259

Pniewo

259

SZUMIĄCA

169

Gmina Międzyrzecz

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
23.689

w tym miasto

16.908

w tym obszar wiejski

6.781

Liczba ludności zameldowanych na pobyt stały w sołectwach gminy Międzyrzecz
– stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przedstawiam Państwu również liczbę ludności zameldowanej na pobyt czasowy w gminie
Międzyrzecz – stan na dzień 31 grudnia 2019 r. Zestawienia uwzględniają liczbę ludności
zameldowaną w podziale na poszczególne sołectwa.
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Liczba ludności zameldowanych na pobyt czasowy w sołectwach gminy Międzyrzecz
– stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
BOBOWICKO

64

Jeleniegłowy

0

Bobowicko

64

Rojewo

0

Karolewo

0

Porąbka

0

BUKOWIEC

6

KAŁAWA

16

Bukowiec

6

Kaława

16

Czarny Bocian

0
KĘSZYCA LEŚNA

26

Kęszyca Leśna

26

KULIGOWO

4

Kuligowo

0

Marianowo

4

GORZYCA

9

Gorzyca

9

Zamostowo

0

JAGIELNIK

7

Jagielnik

5

Kęszyca – Kolonia

2

KURSKO

13

Wojciechówek

0

Kursko

13

KALSKO

4

KUŹNIK

6

Kalsko

3

Kuźnik

4

Brzozowy Ług

1

Skoki

0

Kwiecie

0

2

Kolonia Żółwin

0

Międzyrzecz –
Wybudowanie

Lubosinek

0

Łęgowskie

0
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NIETOPEREK

6

ŚWIĘTY WOJCIECH

7

Nietoperek

2

Święty Wojciech

7

Kęszyca

4

Głębokie

0

PIESKI

1

WYSOKA

3

Pieski

1

Wysoka

3

PNIEWO

1

WYSZANOWO

6

Pniewo

1

Wyszanowo

6

SZUMIĄCA

2

ŻÓŁWIN

1

Szumiąca

2

Żółwin

1

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy
stan na dzień 31 grudnia 2019 r.
742

Gmina Międzyrzecz
w tym miasto

562

w tym obszar wiejski

180

Liczba ludności zameldowanych na pobyt czasowy w sołectwach gminy Międzyrzecz
– stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przedstawiam Państwu poniżej tabelę obrazującą pobyt stały oraz pobyt czasowy w gminie
Międzyrzecz w przedziale czasowym od 2010 r. do 2019 r.
Stan na
dzień

31. 12.
2010r.

31.12.
2011r.

31.12.
2012r.

31.12.
2013r.

31.12.
2014r.

31.12.
2015r.

31.12.
2016r.

31.12.
2017r.

31.12.
2018r.

31.12.
2019r.

pobyt
stały
–
ogółem

24.745

24.694

24.575

24.455

24.352

24.269

24.091

24.140

23.928

23.689
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- w tym
miasto

- w tym
obszar
wiejski
pobyt
czasow
y
–
ogółem
- w tym
miasto
- w tym
obszar
wiejski

18.351

18.214

18.034

17.901

17.767

17.666

17.449

17.435

17.185

16.908

6.394

6.480

6.541

6.554

6.585

6.603

6.642

6.705

6.743

6.781

638

570

629

665

649

577

617

602

747

742

506

449

512

541

524

451

485

460

565

562

132

121

117

124

125

126

132

142

182

180

Pobyt w Gminie Międzyrzecz w latach 2010 – 2019.

Rok
Ilość
zgonów

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

237

230

249

255

234

247

237

215

242

275

Liczba zgonów na terenie gminy Międzyrzecz.

Gmina Międzyrzecz jest wyjątkowym miejscem w województwie lubuskim. Decyduje o tym nie
tylko położenie, kraina jezior, ale także szereg ciekawych zabytków, które licznie przyciągają
każdego roku turystów. Wymieniając kilka najważniejszych, należy zacząć od samego
Międzyrzecza, miasta królewskiego, które należy do najstarszych grodów na ziemiach polskich.
Ratusz oraz zamek, będący częścią kompleksu muzealnego to nasze perełki, świadczące
o historii naszego miasta. Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie to z kolei część kompleksu militarnego, niosącego sławę i promocję za granicami
naszej Ojczyzny. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem turystów w 2019 roku odwiedziło
nas 46.904 turystów.
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Oprócz pięknych terenów, w znacznej części pokrytych lasami, znajdziemy w naszej gminie wiele
zacnych budowli jakimi jest m.in. architektura sakralna. Przykładowo: Kościół pw. Św. Jana
Chrzciciela, Kościół pw. Św. Wojciecha, cerkiew grecko – katolicka pw. Św. Cyryla i Metodego czy
też Obrzyce, pełniące dzisiaj funkcję Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Gmina Międzyrzecz, to kraina słynąca również
z bogactwa wielu jezior. Największe skupiska są w okolicach Bobowicka, Nietoperka oraz Kurska.
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Od wielu lat współpracujemy również z gminami partnerskimi:
- Haren, niemieckie miasto położone w Dolnej Saksonii nad rzeką EMS, przy granicy
holenderskiej,
- Vlagtwedde, holenderska gmina granicząca z miastem Haren,
- Andresy, francuskie miasto położone w departamencie Les Yvelines ok. 30 km na północny
zachód od Paryża,
- dzielnica Berlina Charlottenburg – Wilmersdorf, niemiecka gmina odległa od Międzyrzecza
ok. 200 km.,
- BAD Freienwalde, niemiecka gmina przygraniczna położona w Brandenburgii,
- Halderberge – holenderska gmina położona w południowo – zachodniej części przy granicy
belgijskiej.

5. Jednostki organizacyjne gminy


Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu, dyrektor Izabella Korejwo



Międzyrzecki Ośrodek Kultury, dyrektor Ewelina Izydorczyk – Lewy



Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, dyrektor Grzegorz Rydzanicz



Zakład Gospodarki Lokalowej, kierownik Dorota Żeberska



Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Nietoperzy i Fortyfikacji w Pniewie, dyrektor
Leszek Lisiecki



Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, dyrektor Maria Jolanta Górna



Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu, kierownik Katarzyna Nyczak –
Walaszek

6. Spółki z udziałem gminy



Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MTBS) w Międzyrzeczu, prezes
zarządu – Adam Koziński



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Św. Wojciechu,
prezes zarządu – Kazimierz Puchan
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Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „Pubr” w Międzyrzeczu, prezes zarządu – Henryk
Maciej Woźniak




Zakład Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu, prezes zarządu – Tomasz Szmytkiewicz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu, prezes zarządu – Grzegorz
Tkaczyk

7. Jednostki pomocnicze, stan na dzień 31.12.2019 r.


Sołectwo Bobowicko – sołtys Aniela Brodzińska



Sołectwo Bukowiec – sołtys Gabriela Góra



Sołectwo Gorzyca – sołtys Agnieszka Kopyściańska



Sołectwo Jagielnik – sołtys Jadwiga Żuk – Czyż



Sołectwo Kalsko – sołtys Mariusz Sieratowski



Sołectwo Kaława – sołtys Małgorzata Gralewska



Sołectwo Kęszyca Leśna – sołtys Andrzej Paszkowski



Sołectwo Kuligowo – sołtys Honorata Kawałek



Sołectwo Kursko – sołtys Julia Górna



Sołectwo Kuźnik – sołtys Irena Klepczarek



Sołectwo Nietoperek – sołtys Grzegorz Górgurewicz



Sołectwo Pieski – sołtys Edward Suchecki



Sołectwo Pniewo – sołtys Danuta Grabas



Sołectwo Szumiąca – sołtys Lidia Golwiej



Sołectwo Święty Wojciech – sołtys Rafał Kozdra



Sołectwo Wysoka – sołtys Paweł Tarkowski



Sołectwo Wyszanowo – sołtys Jarosław Tomaszewski



Sołectwo Żółwin – sołtys Bogusław Podyma
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8. Informacje finansowe
8.1. Dochody

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dochody ogółem

123.272.604,71

122.890.379,93

99,69

Dochody bieżące

114.925.254,94

113.848.245,69

99,06

8.347.349,77

9.042.134,24

108,32

61.749.059,95

61.678.330,63

99,89

Dochody majątkowe
Dochody własne
Udział dochodów własnych w

50,19%

dochodach ogółem

8.2. Dynamika dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
Rok 2019

24.526.164,00

24.758.104,00

100,95

Rok 2018

20.568.306,00

21.875.392,00

106,35

Rok 2017

18.908.841,00

19.338.018,00

102,27

Dynamika:
2017 : 2018 – 113,12%
2017 : 2019 – 128,03%
2018 : 2019 – 113,18%
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Wyszczególnienie

Plan

%
wykonania

Wykonanie

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
Rok 2019

734.000,00

1.058.136,73

144,16

Rok 2018

700.000,00

846.935,16

120,99

Rok 2017

680.000,00

830.981,88

122,20

Dynamika:
2017 : 2018 – 101,92%
2017 : 2019 – 127,34%
2018 : 2019 – 124,94%

8.3. Środki pozyskane z innych źródeł / UE
- na zadania bieżące:
- z programów finansowanych z UE – plan 1.069.039,54zl, wykonanie 442.295,23zł,
- z funduszy celowych – plan 23.747,56 zł, wykonanie – 23.747,56 zł,
- na zadania majątkowe:
- z programów finansowanych z UE - plan 6.056.233,88zł, wykonanie 3.844.435,64zł,
- z funduszy celowych – plan – 1.093.309,00 zł, wykonanie – 3.732.117,00 zł.
Szczegółowy opis na stronach 14-15 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2019.

8.4. Wydatki
Wyszczególnienie

Plan

% wykonania

Wykonanie

Wydatki ogółem

127.935.716,74

116.582.165,38

91,13

Wydatki bieżące

111.486.384,22

107.891.223,96

96,78

16.449.332,52

8.690.941,42

52,83

Wydatki majątkowe
Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem

7,45%

Szczegółowe wykonanie zadań zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
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8.5. Zadłużenie
Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło
19.098.537,34zł, tj. 15,54% ogółu dochodów.

8.6. Źródła środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonane wydatki majątkowe - 8.690.941,42 zł sfinansowane były z:
 dotacji na zadania majątkowe roku 2019 - 4.964.882,02zł,
 dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności – 1.172.974,71 zł,
 niewydatkowanych środków niewygasających z roku 2018 – 265.468,51 zł
 kredytu – 2.190.000,00zł,
 dochodów bieżących – 97.616,18zł.

9. Ład przestrzenny w gminie Międzyrzecz
9.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gmina Międzyrzecz przystąpiła do zmiany studium – Uchwałą Nr LI/464/18 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz. Wykonawcą
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest Przedsiębiorstwo
Projektowo Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Obecnie projekt studium jest na etapie uzgadniania i opiniowania.

- Ocena aktualności studium i planów miejscowych
Gmina Międzyrzecz dokonała oceny aktualności studium i planów miejscowych, która została
przyjęta Uchwałą Nr LII/473/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Międzyrzecz.
Ocena taka dokonywana jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady.
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- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie gminy Międzyrzecz obowiązuje 50 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w tym 8 zmian niektórych z nich, o łącznej powierzchni 962,3830 ha. Poniżej
wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz:
1. zmiana m.p.z.p. miasta Międzyrzecz i terenów przyległych - zabudowa siedliskowa
(dz. nr 65/1) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/221/97 z dnia 29.04.1997 r.
(Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 73).
2. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz miejscowość Kęszyca Leśna - elektrownia wodna
(dz. nr 195/102, 396/1, 396/3) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/222/97
z dnia 29.04.1997 r. (Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz. 74).
3. zmiana m.p.z.p. Starego Miasta w Międzyrzeczu - Rynek - zabudowa mieszkaniowousługowa (dz. nr 391/5) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/223/97 z dnia
29.04.1997 r. (Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz.75).
4. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz miejscowość Wysoka - zabudowa letniskowa
(dz. nr 195/102, 396/1, 396/3) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/224/97
z dnia 29.04.1997 r. (Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr 6, poz.76).
5. zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania terenów mieszkalnictwa
w rejonie ul. Poznańskiej w m. Międzyrzecz (dz. nr 32/3, 33, 35/100) - Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/225/97 z dnia 29.04.1997 r. (Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr
6, poz.77).
6. m.p.z.p. w miejscowości Święty Wojciech tereny zabudowy turystycznej i mieszkaniowej (dz.
nr 309/3) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXII/240/97 z dnia 27.06.1997 r.
(Dz. U. Woj. Gorzowskiego Nr 9, poz. 113).
7. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Święty Wojciech (dz. nr 413/1) - tereny
zabudowy mieszkaniowej - Uchwała RM w Międzyrzeczu Nr XXIII/185/2000 z dnia
26.09.2000 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 32, poz. 366).
8. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Święty Wojciech (dz. nr 316/15, 316/6) tereny cmentarza i komunikacji - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIII/186/2000
z dnia 26.09.2000 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 32, poz. 367).
9. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Bobowicko - tereny mieszkaniowe
i usługi towarzyszące, zieleń (dz. nr 39, 242/7, 242/6, 244/138, 244/137, 244/136) - Uchwała
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIII/187/2000 z dnia 26.09.2000 r. (Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 32, poz. 368).
10. zmiana m.p.z.p. miasta Międzyrzecz - tereny komunikacji i mieszkaniowe (dz. nr 32/3, 33,
35/123) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIII/188/2000 z dnia 26.09.2000 r.
(Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 32, poz. 369).
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11. zmiana m.p.z.p. miasta Międzyrzecz - tereny mieszkaniowe (dz. nr 459/1, 278) - Uchwała
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIII/189/2000 z dnia 26.09.2000 r. (Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 32, poz. 370).
12. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kęszyca Leśna (dz. nr 195/86, 195/83,
195/108, 195/43, 195/84, 195/73) - tereny mieszkaniowe, usługi turystyczne - Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIII/190/2000 z dnia 26.09.2000 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego
Nr 32, poz. 371).
13. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Bukowiec (dz. nr 322) zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXI/251/2001
z dnia 29.05.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 40, poz. 369).
14. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kalsko (dz. nr 49/6, tereny do zalesień Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXI/252/2001 z dnia 29.05.2001 r. (Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 40, poz. 370).
15. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Rojewo (dz. nr 13/9, 15/6, 2/3, 1/3, 4/8,
260/1, 8, 9, 10) - tereny do zalesień - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr XXXI/253/2001 z dnia 29.05.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 40, poz. 371).
16. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kuligowo - zabudowa mieszkaniowa Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXIII/272/2001 z dnia 28.08.2001 r. (Dz. U. Woj.
Lubuskiego Nr 93. poz. 668).
17. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kursko - zabudowa letniskowa
i mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXIII/273/2001
z dnia 28.08.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 93. poz. 669).
18. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kęszyca Leśna - zieleń sport i rekreacja
oraz drogi dojazdowe - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXIII/274/2001 z dnia
28.08.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 670).
19. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kęszyca (dz. nr 187/1, 187/2, 187/3,
187/4, 35/5, 35/4) - zabudowa mieszkaniowa, usługi i sport, pod rzemiosło, działalność
wytwórczą i przemysłową - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXIV/282/2001
z dnia 02.10.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 108, poz. 777).
20. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Gorzyca - tereny mieszkaniowe, usługi
turystyczne - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/310/2001 z dnia 28.12.2001
r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 22, poz. 222).
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21. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Gorzyca (dz. nr 156/12) tereny
letniskowe, usługi turystyczne - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/311/2001
z dnia 28.12.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 22, poz. 223).
22. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Gorzyca (dz. nr 165/9, 165/10) zabudowa letniskowa - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/312/2001 z dnia
28.12.2001 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 22, poz. 224).
23. m.p.z.p. w miejscowości Kuźnik - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(dz. nr 283/1÷20) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr IV/42/2003 z dnia 25.02.2003
r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 22, poz. 414).
24. zmiana m.p.z.p. miasta Międzyrzecz (dz. nr 454, 455, 381/1, 381/2) - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr V/47/2003 z dnia 25.03.2003 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 27, poz. 550).
25. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz miejscowość Gorzyca (dz. nr 292) - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr V/48/2003 z dnia 25.03.2003 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 27, poz. 551).
26. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz miejscowość Kalsko (dz. nr 107) - tereny zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i sportu - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr V/49/2003
z dnia 25.03.2003 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 27, poz. 552).
27. zmiana m.p.z.p. gminy Międzyrzecz miejscowość Kursko (dz. nr 449/3÷9) tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr V/50/2003 z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 27, poz. 553).
28. m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w obrębie Święty Wojciech (w granicach działek o nr 311, 312,
306/2, 307/4, 307/5, 307/6, 308) - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIV/232/05
z dnia 22 lutego 2005 roku (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 18, poz. 336).
29. m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kęszyca Leśna - Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr XXIV/233/05 z dnia 22 lutego 2005 roku (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2005 r.
Nr 34, poz. 762).
30. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie” - Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr XXV/246/05 z dnia 29 marca 2005 roku (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2005 r.
Nr 34, poz. 763).
31. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „Osiedle nad Obrą” - Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr XXV/247/05 z dnia 29 marca 2005 roku (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 34, poz. 764).
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32. m.p.z.p. gminy Międzyrzecz w miejscowości Kursko - Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr XXV/248/05 z dnia 29 marca 2005 roku (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2005 r.
Nr 34, poz. 765).
33. m.p.z.p. w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr V/48/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia
23 kwietnia 2007 r. Nr 40).
34. m.p.z.p. w miejscowości Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr V/49/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 15 maja
2007 r. Nr 47, poz. 718).
35. m.p.z.p. w miejscowości Święty Wojciech i Głębokie, gmina Międzyrzecz – Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr V/50/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia
15 maja 2007 r. Nr 47, poz. 719).
36. m.p.z.p. w miejscowości Wysoka, gmina Międzyrzecz – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr V/51/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 15 maja
2007 r. Nr 47, poz. 720).
37. m.p.z.p. miasta i gminy Międzyrzecz – Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr V/52/07
z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 15 maja 2007 r. Nr 47, poz. 721).
38. m.p.z.p. obszaru zabudowy mieszkaniowej „Bronkowo” położonego w Bobowicku, gmina
Międzyrzecz – Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXVII/184/08 z dnia 19 grudnia
2008 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. Nr 44, poz. 602).
39. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedla nad Obrą” – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr XXIX/190/09 z dnia 3 marca 2009 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia
30 kwietnia 2009 r. Nr 47, poz. 651).
40. m.p.z.p. miasta i gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy I” – Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/191/09 z dnia 3 marca 2009 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z dnia 24 kwietnia 2009 r. Nr 44, poz. 603).
41. m.p.z.p. miasta i gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy II” – Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr LIX/242/09 z dnia 30 października 2009 r. (Dz. U. Woj.
Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 165).
42. m.p.z.p. miasta i gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy I” – Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XIX/138/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z dnia 5 lipca 2012 r., poz. 1335).
43. m.p.z.p. w obrębie geodezyjnym Kuźnik gmina Międzyrzecz – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr V/27/15 z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia
25 lutego 2015 r., poz. 365) por. rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.3.2015.PGol
Wojewody Lubuskiego (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 19 marca 2015 r., poz. 551).
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44. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego” – Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXI/173/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r., poz. 906).
45. m.p.z.p. miasta i gminy Międzyrzecz – „w rejonie Jeziora Głębokiego na terenie gminy
Międzyrzecz” – Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIII/205/16 z dnia 22 czerwca
2016 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2016 r., poz. 1294).
46. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „w rejonie Osiedla Nad Obrą i ulicy Poznańskiej” na terenie
gminy Międzyrzecz” – Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIV/216/16 z dnia
18 sierpnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r., poz. 1697).
47. m.p.z.p. miasta i gminy Międzyrzecz – „części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego” – Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXVII/241/16 z dnia
25 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 27 października 2016 r., poz. 2088).
48. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie” – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr XXVII/242/16 z dnia 25 października 2016 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z dnia 31 października 2016 r., poz. 2133).
49. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej” – Uchwała Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXIX/286/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z dnia 2 stycznia 2017 r., poz. 14).
50. m.p.z.p. miasta Międzyrzecz – „pomiędzy ulicą Zachodnią i Ożoga” – Uchwała Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu Nr XII/96/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia
14 czerwca 2019 r., poz. 1723).
W chwili obecnej trwają prace nad:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy
drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3;
2) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie
południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I.

- Stopień pokrycia planami miejscowymi obszaru gminy wynosi - 3,06%.

- Decyzje administracyjne i zaświadczenia
Z uwagi na to, iż gmina Międzyrzecz posiada pokrycie planami miejscowymi na obszarze
około 3,06% swojej ogólnej powierzchni, realizacja większości inwestycji budowlanych następuje
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.
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W roku 2019 wydano 140 decyzji o warunkach zabudowy, 21 decyzji realizacji celu
publicznego, 54 decyzje dotyczące podziałów nieruchomości, 12 decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz 493 zaświadczenia (w tym 218 zaświadczeń dotyczących przeznaczenia
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).

- Dotacje na prace związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami
Gmina Międzyrzecz corocznie przeznacza w budżecie środki na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami. W 2019 r. udzielono dotacji dla Parafii p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu w kwocie
85.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich, polegających na remoncie
zabytkowych organów piszczałkowych. W roku 2019 r. prace konserwatorskie zostały
zakończone.
Gmina na ten cel przeznaczyła ogółem 235.000,00 zł.

9.2. Gminny program rewitalizacji
Gmina Międzyrzecz przystąpiła do prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu
Rewitalizacji. W wyniku prac powstała cześć diagnostyczna, oraz wyznaczono obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Prace nad diagnozą społeczno-gospodarczą zostały zakończone, a obecnie przygotowywany jest
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji.

9.3. Program opieki nad zabytkami
Gmina Międzyrzecz podjęła działania zmierzające do opracowania Gminnego Programu opieki
nad zabytkami oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.
W chwili obecnej Program jest uzgadniany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Po jego uzgodnieniu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, po których
Program zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia.

9.4. Realizacja uchwał z zakresu planowania przestrzennego
-

Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej
S3 na zachód od ulicy Mieszka I – w trakcie realizacji;
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-

Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą
ekspresową S3 – w trakcie realizacji;

-

Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – zrealizowana.

9.5. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Na podstawie art. 8 ust. 3, 4 i 6 oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w kształtowaniu polityki przestrzennej wspiera Burmistrza Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która jest ciałem doradczym w sprawach
planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz.
W skład komisji powoływani są fachowcy z dziedzin planowania przestrzennego którzy
zapewniają profesjonalne i twórcze wsparcie Burmistrza Międzyrzecza w działaniach mających
na celu realizację zadań zmierzających do prawidłowego kształtowania przestrzeni gminy
Międzyrzecz.

10. Mienie gminy
Burmistrz Międzyrzecza, działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami – Zarządzeniem Nr 97/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku przyjął
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzyrzecz w latach
2019-2021. Natomiast główne kierunki gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Międzyrzecz, a także sposób w jaki są one zarządzane określone zostały
w Uchwale Nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia
2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy
Międzyrzecz (Dz. U. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 1286).
Gmina Międzyrzecz w 2019 r. realizowała Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz poprzez dokarmianie
kotów wolnożyjących, sterylizację i kastrację kotów, zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Bezpańskie psy z terenu
gminy Międzyrzecz były wyłapywane i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
gdzie była prowadzona akcja zachęcająca do adopcji zwierząt.
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Współpraca z jednostkami pomocniczymi odbywa się w dużej mierze poprzez realizacje
funduszu sołeckiego.
W ramach podjętych przedsięwzięć przez sołectwa realizowane były zadania tj.:
- doposażenie sal wiejskich,
- budowa ogrodzenia na cmentarz w Kalsku,
- budowa ogrodzenia byłej remizy w Pieskach,
- zakup i montaż lamp solarnych i oświetleniowych na terenach wiejskich,
- remont placu Sali wiejskiej w Bukowcu,
- remont Sali wiejskiej w Świętym Wojciechu,
- organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla środowisk wiejskich,
- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie.
W 2019 r. Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła kluczowe uchwały dot. pracy Wydziały
Gospodarki Mieniem tj.:
- Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz,
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym
właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
- Uchwała o zmianie uchwały nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami
budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
stanowiących własność Gminy Międzyrzecz

11. Gospodarka komunalna
11.1. Informacja o stanie mienia komunalnego
(w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.)
11.1.1. Wiaty przystankowe autobusowe

Gmina Międzyrzecz posiada 37 wiat przystankowych autobusowych.
W pozycji tej ujęto wiaty przystankowe na terenie:
- miasta Międzyrzecz – 7 wiat przystankowych;
1. Plac Powstańców Wielkopolskich – 1 wiata konstrukcji stalowej;
2. ul. Dąbrowskiego – 1 wiata metalowa;
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3. ul. Mieszka I – 1 wiata metalowa:
4. ul. Chłodna – 1 wiata przeszklona;
5. ul. Poznańska – 1 wiata murowana, 1 wiata metalowa;
6. ul. Tadeusza Zawadzkiego – 1 wiata metalowa;
- na terenie Gminy Międzyrzecz – 30 wiat przystankowych;
7. Bobowicko – 1 wiata metalowa;
8. Bukowiec – 1 wiata murowana;
9. Gorzyca – 1 wiata przeszklona;
10. Głębokie – 2 wiaty murowane;
11. Kalsko – 1 wiata metalowa, 1 wiata przeszklona;
12. Kuligowo – 1 wiata przeszklona;
13. Kursko – 2 wiaty murowane, 1 wiata metalowa;
14. Kaława – 1 wiata murowana, 1 wiata przeszklona;
15. Kuźnik – 1 wiata murowana;
16. Kęszyca – 1 wiata metalowa;
17. Lubosinek – 1 wiata metalowa - przeszklona;
18. Nietoperek – 2 wiaty murowane, 1 wiata metalowa - przeszklona;
19. Pieski – 1 wiata murowana;
20. Pniewo – 1 wiata metalowa - przeszklona;
21. Rojewo – 1 wiata metalowa - przeszklona;
22. Wysoka – 1 wiata murowana;
23. Wojciechówek – 1 wiata przeszklona – metalowa;
24. Żółwin – 1 wiata metalowa, 1 wiata przeszklona – metalowa;
25. Szumiąca – 1 wiata metalowa;
26. Wyszanowo – 1 wiata murowana;
27. Kęszyca Leśna – 1 wiata metalowa;
28. Nietoperek Kolonia – 1 wiata metalowa - przeszklona.
W roku ubiegłym naprawiono dach wiaty przystankowej przy ul. Chłodnej
w Międzyrzeczu oraz dach wiaty przystankowej przy byłej drodze krajowej nr 3 w okolicy
Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie. Utrzymaniem wiat przystankowych zajmuje się Gmina
Międzyrzecz.
11.1.2. Targowisko miejskie

Targowisko miejskie w Międzyrzeczu jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody
deszczowej, ma zadaszone stoiska do sprzedaży bezpośredniej, miejsca parkingowe, stanowiska
dla rowerów, miejsca do gromadzenia odpadów stałych i urządzenia sanitarnohigieniczne.
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Handel na targowisku jest prowadzony na dwóch jego częściach w pierwszej części - nowej
określonej tablicą „Mój Rynek” oraz w drugiej - starszej przyległej bezpośrednio
do ul. Garncarskiej. Ze względu na zły stan nawierzchni asfaltowej oraz zły stan konstrukcji stoisk
zadaszonych - starszą części targowiska należałoby przebudować w całości. Bieżącym
utrzymaniem targowiska zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Międzyrzeczu.
11.1.3. Drogi na terenie miasta i gminy

Łączna długość dróg publicznych gminnych w granicach miasta wynosi 25,25 km, w tym 22,35
km o nawierzchni twardej. Natomiast poza granicami miasta wynosi 99,84 km, w tym 17,76 km
o nawierzchni twardej.
Stan techniczny nawierzchni sieci dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Międzyrzecz
każdego roku ulega poprawie. Na poprawę tego stanu miały wpływ inwestycje drogowe oddane
w latach ubiegłych na terenie miasta i sołectw. Niemniej jednak należy pamiętać, że proces
degradacji nawierzchni dróg postępuje m.in. ze względu na warunki atmosferyczne i brak
odwodnienia. Zjawiska te mają istotny wpływ na przyspieszenie procesu degradacji nawierzchni
jezdni, w tym zmniejszenia jej trwałości zmęczeniowej. Przyczyną degradacji jest także wzrost
natężenia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych.
11.1.4. Cmentarze komunalne

Gmina Międzyrzecz posiada osiem Cmentarzy Komunalnych położonych w:












Międzyrzeczu - obręb Święty Wojciech – o pow. 7,29 ha.
Na cmentarzu znajduje się murowany dom przedpogrzebowy – kaplica wyposażona
w instalację elektryczną, szambo.
Bukowcu – obręb Bukowiec – o pow. 0,64 ha.
Na cmentarzu murowany dom przedpogrzebowy – kaplica wyposażona w instalację
elektryczną, szambo.
Wyszanowie – obręb Wyszanowo – o pow. 0,33 ha.
Na cmentarzu znajduje się murowany dom przedpogrzebowy – kaplica wyposażona
w instalację elektryczną.
Gorzycy – obręb Gorzyca – o pow. 0,56 ha
Kalsku – obręb Kalsko – o pow. 0,38 ha.
Kaławie – obręb Kaława - o pow. 0,504 ha
Kuligowie – obręb Kuligowo – o pow. 0,40 ha
Żółwinie – obręb Żółwin – o pow. 0,22 ha.

Wszystkimi cmentarzami komunalnymi administruje firma Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
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Dnia 05.12.2019 r. została przeprowadzona kontrola stanu konstrukcyjno – budowlanego oraz
kontrola instalacji elektrycznych kaplic (domów przedpogrzebowych) w miejscowościach
Bukowiec, Wyszanowo i Św. Wojciech.
Cmentarz Komunalny w Bukowcu- Kaplica cmentarna – dom przedpogrzebowy – stan
techniczny dobry. Zalecane drobne prace konserwacyjne w postaci uzupełnienia luźnych tynków
zewnętrznych oraz malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymiana uszkodzonych
płycin drzwi wejściowych.
Cmentarz Komunalny w Wyszanowie – Kaplica cmentarna – dom przedpogrzebowy – stan
techniczny dobry. Zalecane prace konserwacyjne w postaci malowania ścian wewnętrznych
i konserwacji podłóg.
Cmentarz Komunalny w Międzyrzeczu – Kaplica cmentarna – dom przedpogrzebowy – stan
techniczny mierny (zużycie budynku na poziomie 31-50%). Pokrycie dachowe z płyt
azbestowych, nieszczelne. Konieczna wymiana pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur
spustowych. Zalecana wymiana deski okapowej dachu. Konieczność otynkowania i malowania
kominów ponad dachem. Ubytki w opasce betonowej i tynkach zewnętrznych. Konieczność
zbicia luźnych tynków wewnętrznych i wykonania nowych. Malowanie ścian i sufitów wewnątrz
budynku. Wymiana stolarki okienno – drzwiowej. Zaleca się wymianę instalacji elektrycznej
aluminiowej na miedzianą oraz montaż nowej tablicy pomiarowo – rozdzielczej.
Prace zrealizowane w roku 2019:
1. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu o łącznej długości 95,5m
i szerokości 2,5m. Ścieżki wykonano z kostki betonowej gr. 8cm.
2. Zakupiono aplikację do ewidencji osób pochowanych i inwentaryzacji zieleni dla
wszystkich cmentarzy Gminy Międzyrzecz.
11.1.5. Kanalizacja deszczowa

Gmina posiada sieć kanalizacji deszczowej o długości 32 695,50 m w tym na:
- terenie miejskim – 24 553,50 m
- terenie wiejskim – 8 142 m
W 2019 roku:
● wybudowano kan. deszcz. w Kaławie w drodze gminnej nr 003555F:
- rurociąg – 324,2 mb,
- studnie rewizyjne – 33 szt.,
- studzienki ściekowe – 8 szt.
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● prowadzono bieżące utrzymanie kan. deszcz. na terenie gminy Międzyrzecz, które
realizowało PHU KASIL Agnieszka Lis Poznań – 216.630,00 zł
● opracowano 16 operatów wodnoprawnych dla obszarów:
1. Obszar południowo-zachodni (nr zlewni – lokalizacja):
- KD-5 ul. Chłodna
- KD-7 ul. Wojska Polskiego
- KD-10 ul. Mickiewicza
- KD-11a, KD-11b, KD-11c, KD-11d ul. Podzamcze.
2. Obszar południowo wschodni, wschodni, centralny i północno-zachodni (nr zlewni –
lokalizacja):
- KD-2a Kozi Rynek przy ul. Poznańskiej
- KD-8a Plac Powstańców
- KD-11a ul. Sportowa
- KD-13 os. Centrum,
- KD-15a, KD-15b ul. Łąkowa
- K-16 była baza PZGS + rurociąg
- KD-22 ul. Hanki, Antka
- KD-26 ul. Zakaszewskiego
- KD-37 ul. Kilińskiego
- KD- 41 droga do Lecznicy
3. Obszar wiejski (nr zlewni – lokalizacja):
- KD-42a Jagielnik
- KD-42 Jagielnik
Jedną z największych potrzeb do wykonania na sieci kanalizacji deszczowej to wprowadzenie
zmiany naprawczej systemu odwodnienia zlewni w m. Bobowicko
11.1.6. Oświetlenie uliczne

Gmina Międzyrzecz zajmuje się oświetleniem dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych,
gminnych oraz dróg wewnętrznych naszej gminy. Drogi oświetlane są za pomocą 1900 szt.
opraw oświetleniowych z czego 1244 punktów oświetleniowych stanowi własność Enea
Operator a 656 Gminy Międzyrzecz znajdujących się na sieciach wspólnych i wydzielonych.
Ponadto od 2018 r. Gmina zajmuje się oświetleniem dróg wewnętrznych na OW Głębokie.
Stan techniczny oświetlenia drogowego należący do Gminy generalnie jest w dobrym stanie
technicznym, gdyż jest to w większości nowe oświetlenie wybudowane przez Gminę, oprócz
oświetlenia na OW Głębokie, które jest stare i wyeksploatowane.
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W 2019 roku, w ramach poprawy jakości i efektywności części oświetlenia, gwarantujący lepszą
jakość oświetlenia oraz redukcję emisji substancji szkodliwych do środowiska (m.in. CO2, pyłów
CO, SO2), wymieniono oprawy przy ul. Zamoyskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Krasińskiego,
ul. Kopernika, ul. Chopina w Międzyrzeczu oraz w Kaławie, Gorzycy, Kursku. Ogółem
wymieniono 79 szt. w tym LED-40szt., SOD.-39szt. oraz zamontowano 17 nowych opraw.
Ponadto:
● wymieniono 21 opraw z rtęciowym źródłem światła na ul. Długiej i Leśnej na oprawy LED
o mocy 55 W wraz z przedłużeniem o 1,5 m 14 szt. słupów na ul. Długiej,
● wymieniono 5 opraw z sodowym źródłem światła na ul. Komisji Edukacji Narodowej
na oprawy LED o mocy 55 W wraz z przedłużeniem o 1,5 m 5szt słupów,
● wymieniono 25 opraw z sodowym źródłem światła na ul. Kilińskiego, Głowackiego
i Dąbrowskiego na oprawy LED o mocy 84 W,
● wymieniono 1 słup na ulicy Malczewskiego wraz z oprawą o sodowym źródle światła o mocy
70 W,
● wymieniono 3 słupy na ul. Pamiątkowej,
● zamontowano 2 oprawy LED o mocy 84 W w Kęszycy Leśnej,
● zamontowano jedną oprawę z sodowym źródłem światła o mocy 100 w przy drodze
w Zamostowie,
● zamontowano jedną oprawę z sodowym źródłem światła o mocy 70 w przy drodze w kierunku
Chyciny,
● wykonano korektę ustawienia jednego słupa stylizowanego „staromiejskiego” wraz z oprawą
na ul. Chłodnej w Międzyrzeczu,
●odkupiono linię oświetleniową w ul. Mieczysława Mikuły w Międzyrzeczu od PKP Energetyka
S.A., której zasilanie odłączono od linii pomiarowej należącej do PKP oraz wykonano nowe
zasilenie i podłączono do zaprojektowanej szafki sterowniczej oświetlenia zewnętrznego.
Wymieniono także 6 opraw z sodowym źródłem światła o mocy 250 W, na oprawy z sodowym
źródłem światła o mocy 70W.
11.1.7. Szalety miejskie

Na terenie Gminy w 2019 r. znajdował się jeden szalet miejski przy ul. Młyńskiej, WC przy
ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu oraz szalet na terenie targowiska miejskiego.
WC oraz szalet na terenie targowiska miejskiego są w stanie dobrym. Natomiast szalet miejski
jest z lat siedemdziesiątych, dlatego zaplanowano w ramach realizacji zadania „Rozwój
i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu, jego rozbiórkę
w 2020 r.
Obiekt wyeksploatowany.

Strona 35 z 179
RAPORT O STANIE GMINY

www.miedzyrzecz.pl

11.2. Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
11.2.1. Informacja o stanie zasobu gminnego, program gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy oraz zasady polityki czynszowej
1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi
Na dzień 31.12.2019 r. Zakład Gospodarki Lokalowej zarządzał 43 budynkami będącymi w 100%
własnością Gminy Międzyrzecz, w tym:
 33 budynkami na terenie miasta,
 10 budynkami na terenie wiejskim.
Wśród ww. budynków są dwa budynki niemieszkalne, z których jeden to byłe Ognisko
muzyczne, obecnie siedziba funkcjonującego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej
Dziennego Domu Senior+ oraz 3 budynki przeznaczone na sprzedaż (30 Stycznia 55a, Chłodna 16
i Chłodna 23).
W roku 2019 z mieszkaniowego zasobu gminnego będącego w zarządzaniu ZGL zostało
sprzedanych 5 lokali, w tym 2 zostały wykupione przez najemców tych lokali a 3 pozostałe
to pustostany.
W trakcie roku 2019 gminny zasób mieszkaniowy został powiększony o:
 1 lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku przy ul. Chłodnej 23 – Gmina w wyniku
zamiany z dotychczasowym właścicielem lokalu jest właścicielem całego budynku,
co ułatwia procedurę sprzedaży,
 ¾ udziału w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy os. Centrum – Gmina wyrokiem
sądu przejęła dług dotychczasowego właściciela w wyniku procedury spadkowej.
Ponadto w roku 2019 kierownik ZGL wnioskował o wycofanie ze sprzedaży dwóch lokali, które
zostały niezwłocznie przeznaczone do zasiedlenia.
W zasobie będącym w zarządzaniu ZGL na koniec roku 2019 znajdowało się 677 lokali
mieszkalnych, w tym 11 będących w dyspozycji OPS (w Kęszycy Leśnej 27) które zgodnie
z poniższymi danymi rozmieszczone były w budynkach będących własnością Gminy Międzyrzecz
oraz w budynkach Wspólnot mieszkaniowych.
W budynkach będących w 100% własnością Gminy było łącznie 190 lokali mieszkalnych, w tym:
 85 lokali mieszkalnych o powierzchni 4.455 m2 dla tzw. umów stałych,
 94 lokale mieszkalne o powierzchni 3.164 m2 dla najmu socjalnego,
 3 pomieszczenia tymczasowe o powierzchni 29 m2,
 11 lokali mieszkalnych o powierzchni 291 m2 będących w dyspozycji OPS.
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Na mocy Zarządzenia nr 72/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy lokali z przeznaczeniem na mieszkania
chronione, ZGL sukcesywnie przekazuje do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu wszystkie niezasiedlone lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Kęszyca
Leśna 27. Protokolarne przekazanie lokali następuje każdorazowo na podstawie osobnych
Zarządzeń Burmistrza.
W 184 budynkach Wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma swój udział było łącznie 487
lokali mieszkalnych, w tym:
 401 lokali mieszkalnych o powierzchni 19.084 m² dla tzw. umów stałych,
 86 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.244 m² dla najmu socjalnego.
W zasobie mieszkaniowym Gminy Międzyrzecz na dzień 31.12.2019 r. znajdowały się
74 pustostany (w tym 15 na terenie wiejskim), z których:
 4 były zgłoszone do zasiedlenia,
 45 było przeznaczonych do remontu,
 25 zostało wskazanych do sprzedaży.
Lokale mieszkalne wynajmowane są na podstawie zasad określonych uchwałą nr XIV/108/11
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29.11.2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz (…). Tekst
jednolity uchwały ogłoszono dnia 29.04.2014 r. – uchwała nr XLI/352/14.

2. Wspólnoty mieszkaniowe.
Zakład Gospodarki Lokalowej reprezentował Gminę Międzyrzecz w 189 Wspólnotach
mieszkaniowych, w tym w 5 Wspólnotach Gmina posiada wyłącznie lokale użytkowe lub garaże.
Spośród 189 Wspólnot sześć Wspólnot mieszkaniowych nie posiadało zarządcy. Jest to pięć
Wspólnot na terenie wiejskim (Bukowiec 119, Bukowiec 84, Wyszanowo 67, Kalsko 55 i Kęszyca
7) oraz jedna Wspólnota w Międzyrzeczu (Konstytucji 3 Maja 26).
Pozostałe 183 Wspólnoty mieszkaniowe są w administrowaniu 9 wymienionych poniżej
Zarządców:
 Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o administruje 158
Wspólnotami,
 Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Solarewicz w Międzyrzeczu administruje
9 Wspólnotami,
 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu administruje 7 Wspólnotami,
 TECTUM Izabela Pohrebny w Świebodzinie administruje 4 Wspólnotami,
 DOREX Zbigniew Szalc w Skwierzynie administruje 1 Wspólnotą,
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Jan Jańczak zam. w Gorzycy administruje 1 Wspólnotą,
Ewa Czapniewska zam. w Międzyrzeczu administruje 1 Wspólnotą,
Dom Twoich Marzeń-Nieruchomości, Lucyna Gąska w Międzyrzeczu administruje
1 Wspólnotą,
Cichocki&Partners Jarosław Cichocki w Świebodzinie administruje 1 Wspólnotą.

Ponadto warto podkreślić, że na liczbę 189 Wspólnot mieszkaniowych wchodzi:
 92 duże Wspólnoty,
 97 małych Wspólnot.
Informacja ta jest istotna z uwagi na fakt, że w większości przypadków udziały Gminy w dużych
Wspólnotach są zbyt małe, aby głos ZGL przy podejmowaniu uchwał miał istotne znaczenie dla
wyników głosowania.

3. Remonty i usługi.
Analiza wyników okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej wskazuje, że ich stan techniczny mimo
wykonywanych robót konserwacyjnych i naprawczych nie zmienia się znacznie w stosunku
do lat ubiegłych i bez koniecznych do poniesienia nakładów finansowych będzie ulegał dalszemu
pogorszeniu.
Obecnie wśród 43 budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej
za wyjątkiem budynku będącego w dyspozycji OPS Międzyrzecz – Senior + po kapitalnym
remoncie i budynkiem przy ul. Chłodnej 23 przeznaczonym do sprzedaży, 2 znajdują się w stanie
technicznym złym ze zużyciem technicznym w granicach od 51 do 70%, aż 33 budynki w stanie
technicznym średnim ze zużyciem technicznym w granicach od 31 do 50%, 5 budynków w stanie
technicznym zadowalającym ze zużyciem technicznym w granicach 21 do 30% i tylko 1 budynek
w stanie technicznym dobrym ze zużyciem technicznym w granicach 11 do 20%.
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Zużycie techniczne administrowanych budynków
Zły; 2

Dobry; 1

Zadowalający; 5

Średni; 33
Dobry

Zadowalający

Średni

Zły

*) bez budynku w dyspozycji OPS – Senior + po remoncie kapitalnym i budynku przy ul. Chłodnej
23 przeznaczonym do sprzedaży.

Wyniki okresowych kontroli stanu technicznego wraz obliczonym na podstawie „Metodologii
oceny stanu technicznego budynków i budowli” zużyciem technicznym przedstawiono
w poniższej tabeli.

L.p.

Budynek

1

Chłodna 16

2

Ocena stanu
technicznego elementu
budynku

Określone zużycie
techniczne
budynku
[%]

zły

51,09

Głowackiego 4

średni

44,1

3

Głowackiego 5

średni

40,38

4

Głowackiego 6

średni

32,65

5

Kilińskiego 7

zadowalający

28,1

6

Ks. Skargi 8

średni

42,42
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7

Kazimierza Wielkiego 28

średni

39,93

8

Kazimierza Wielkiego 32

średni

41,75

9

Kazimierza Wielkiego 38

średni

43,49

10

Kazimierza Wielkiego 57

zadowalający

28,88

11

Konstytucji 3 Maja 8

średni

31,07

12

Konstytucji 3 Maja 57

średni

43,48

13

Młyńska 2

średni

39,18

14

Ogrodowa 3

zły

62,84

15

Poznańska 3

średni

37,07

16

Poznańska 111

dobry

16,08

17

Poznańska 113

średni

31,51

18

Rolna 9

średni

33,87

19

Rynek 9

średni

35,77

20

Spokojna 1

średni

36,38

21

Szkolna 1

zadowalający

30,91

22

Ściegiennego 8

średni

37,1

23

Ściegiennego 13

średni

37,24

24

Wesoła 3

średni

37,4

25

Winnica 1

średni

44,42

26

Winnica 6

średni

39,61

27

Winnica 33/2

średni

49,37

28

Winnica 33/1

średni

47,59

29

Zachodnia 4

średni

40
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30

30 Stycznia 37A

średni

31,73

31

30 Stycznia 55A

średni

45,5

32

Kęszyca Leśna 27

zadowalający

28,25

33

Kursko 28

zadowalający

29,3

34

Kursko 58

średni

37,96

35

Nietoperek 2

średni

47,82

36

Wyszanowo 46

średni

40,71

37

Wyszanowo 36/2

średni

39,91

38

Rojewo 2

średni

43,61

39

Rojewo 6

średni

38,85

40

Rojewo 7

średni

41,31

41

Rojewo 8A

średni

38,78

Stan techniczny i stopień zużycia budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki
Lokalowej w Międzyrzeczu na podstawie wyników z okresowych kontroli stanu technicznego
obiektów budowlanych.
*) zużycie budynków obliczone na podstawie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego
obiektów budowlanych bez uwzględnienia zużycia technicznego instalacji i przyłączy.

Stan techniczny a zużycie techniczne budynku
według Metodologii oceny stanu technicznego budynków i kontroli
Stan techniczny budynku

Stopień zużycia
budynku [%]

bardzo dobry

do 10

dobry

11-20

zadowalający

21-30

średni

31-50
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zły

51-70

bardzo zły

powyżej 70

We wrześniu 2019 roku Zakład złożył projekt planu finansowego na rok 2020, w którym
uwzględniono między innymi oszacowane potrzeby finansowe na roboty remontowe mające
na celu poprawę stanu technicznego budynków, infrastruktury terenowej, remont pustostanów,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont garaży i budynków gospodarczych.
Potrzeby według pilności ich wykonania zostały podzielone na okres trzech lat i wyszacowane
na kwotę łącznie 8.511.498 zł w tym:
 na rok 2020 - 2.511.498 zł,
 na rok 2021 - 3.532.688 zł,
 na rok 2022 - 2.679.350 zł.
Oszacowane koszty remontu budynków mieszkalnych wynoszą 4.827.850 zł, w tym:
 na rok 2020 - 1 079.800 zł,
 na rok 2021 - 2.118.600 zł,
 na rok 2022 - 1.629.450 zł
i obejmują głównie:
 wymianę pokryć dachowych z wykonaniem niezbędnych napraw lub remontów więźby
dachowej w 18 budynkach,
 wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych w 22 budynkach,
 wymianę lub remont podłóg i posadzek w 19 budynkach,
 wymianę lub remont schodów w 15 budynkach,
 wykonanie (z uwagi na niską izolacyjność przegród budowlanych) termomodernizacji
w 25 budynkach.
Ponadto mimo wykonywanych bieżących napraw i utrzymywania w sprawności technicznej
instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych w większości budynków należy planować ich
wymianę. W 2019 roku w związku ze złym stanem technicznym stwierdzonym podczas
przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej dokonano jej wymiany w 12 lokalach
mieszkalnych.
Określony stan techniczny nieruchomości jest wyznacznikiem określającym potrzeby wykonania
niezbędnych remontów, zarówno głównych (kapitalnych) jak i bieżących, a konkretne zadania
remontowe wynikają przede wszystkim z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów
budowlanych, decyzji i nakazów organów kontrolujących, w tym Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wniosków
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składanych przez najemców i użytkowników oraz bieżących kontroli wykonywanych przez
pracowników działu administracyjno- technicznego. Priorytetem zakładu jest zapewnienie
bezpieczeństwa życia i mienia oraz sukcesywne podwyższanie stanu technicznego zasobu
gminnego.
Wszystkie wnioski najemców, które dotyczą będących w zarzadzaniu ZGL nieruchomości Gminy
Międzyrzecz, są realizowane zgodnie z wprowadzonymi procedurami, m.in.:
 regulaminem wymiany stolarki okiennej, który wprowadza jasne i przejrzyste kryteria
klasyfikacji stolarki okiennej do wymiany,
 instrukcją postępowania przy ustalaniu remontów przeprowadzonych przez najemców
oraz zasady rozliczania poniesionych przez nich nakładów, która określa szczegółowe
zasady postępowania zarówno najemcy, jak i ZGL jako wynajmującego.
W 2019 roku Zakład Gospodarki Lokalowej wyremontował i przeznaczył do zasiedlenia
4 pustostany:
 ul. Poznańska 113/2,
 ul. Mickiewicza 24A/15,
 ul. Krasińskiego 12B/14,
 ul. 30 Stycznia 7B/5.
W 2019 roku ramach konserwacji bieżącej ZGL dokonał odświeżenia i przygotowania
do ponownego zasiedlenia 6 pustostanów, które zakład przejął w trakcie roku w wyniku rotacji
najemców.
W ramach przyłączania budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2019 roku
w dwóch lokalach mieszkalnych zamontowano instalację centralnego ogrzewania:
 ul. Kazimierza Wielkiego 51C/5.
 ul. Kazimierza Wielkiego 51C/5A.
W związku z nałożonym przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
obowiązkiem przyłączenia budynku Kursko 58 do sieci kanalizacji sanitarnej wykonano przyłącze
kanalizacji sanitarnej. Ponadto celem poprawy warunków użytkowych administrowanych
budynków mieszkalnych w 2019 roku, wybudowano na potrzeby budynku Nietoperek 2 zbiornik
bezodpływowy na nieczystości płynne i jednocześnie zlikwidowano istniejące ustępy
zlokalizowane poza budynkiem.
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4. Zasady polityki czynszowej
Zasady polityki czynszowej kształtuje „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy”, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 29 listopada 2016
roku nr XXVIII/251/16
Na podstawie analizy kosztów i przychodów mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz,
w nawiązaniu do załącznika nr 13 do Załącznika do uchwały nr XXVIII/251/16 z dnia 29.11.2016r.
jakim jest „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz
na lata 2017-2021”, jak również do zapisów Rozdziału 6 ww. Programu, tj. z zasadami polityki
czynszowej oraz warunkami obniżania czynszu kierownik ZGL na podstawie kalkulacji kosztów
i przychodów zaproponował wzrost stawki bazowej czynszu o 10%. Wzrost ten nie powodował
przekroczenia 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
Wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej dla
województwa lubuskiego w IV kwartale 2019 roku i I kwartale 2020 roku wynosi 4.160,00 zł,
z tego 3% stanowi 10,40 zł/m2/miesiąc.
Zarządzeniem nr 40/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11.03.2019 r. wprowadzona została
podwyżka czynszu do stawki bazowej czynszu w wysokości 6,56 zł/m2 (wzrost o 10% w stosunku
do poprzedniej stawki bazowej).
Wysokości stawki bazowej czynszu od lipca 2020 r. wyniesie 7,22 zł/m2. Z uwagi na fakt,
że prognozowany przypis roczny po podwyżce czynszu o 10% stanowi kwotę ok. 1.668 tys.,
a faktycznie poniesione koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyrzecz w roku ubiegłym wyniosły 1.775 tys., w związku z tym zaproponowany wzrost
stawki bazowej czynszu jest niezbędny i oczekiwany.
W załączeniu dane przedstawione przez Zakład Gospodarki Lokalowej obrazujące konieczność
wprowadzenia zmiany stawki bazowej czynszu:





Zestawienie kosztów poniesionych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyrzecz w roku 2019,
Tabela stawek czynszu najmu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz (załącznik
do Zarządzenia Burmistrza nr 26/2020 z dnia 05 marca 2020 roku)
Zestawienie za rok 2019 przypisu czynszu dotyczącego mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyrzecz oraz dokonanych z tytułu czynszu wpłat,
Analiza prognozy przypisu rocznego po zmianie stawki bazowej czynszu oraz porównanie
prognozy przypisu rocznego za rok 2020 do kosztów poniesionych na utrzymanie zasobu
mieszkaniowego w roku 2019,

RAPORT O STANIE GMINY

Strona 44 z 179
www.miedzyrzecz.pl



Prognoza kosztów na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz w latach
2021-2023.

5. Pozostały zasób komunalny
W ramach zadań statutowych, poza lokalami mieszkalnymi, ZGL administruje także lokalami
użytkowymi, w tym garażami, pomieszczeniami gospodarczymi, itp. oraz nieruchomościami
gruntowymi.
Według zdiagnozowanych do dnia 31.12.2019 r. danych ZGL przejął od MTBS Sp. z o.o. i posiada
nadal:
 25 lokali użytkowych,
 91 garaży,
 182 pomieszczeń gospodarczych,
 7 piwnic (nieprzynależnych do lokali mieszkalnych).
Dla gminnych nieruchomości gruntowych zakład posiada umowy dzierżawy zawarte
w szczególności jako grunt pod garaż, pod kiosk handlowy lub pomieszczenie gospodarcze/wiatę
oraz na polepszenie nieruchomości przyległej czy też na ogródek przydomowy przeznaczony
na rekreację i wypoczynek. W roku 2019 ZGL rozpoczął również podpisywanie umów na grunt
pod pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA UTRZYMANIE MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
MIĘDZYRZECZ
W ROKU 2019
Kwota

Rodzaj kosztów
Koszty sprawowania zarządu, administrowania i pełnienia roli
wynajmującego,
w tym w szczególności koszty wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń,
szkoleń pracowników, użytkowania lokali biurowych i konserwacji
utrzymania sieci strukturalnej (proporcjonalnie)
eksploatacji,
Koszty ponoszone we
w tym koszty zarzadzania
Wspólnotach mieszkaniowych (administratora)
(zgodnie z udziałami) z tytułu:

funduszu remontowego

Koszty ponoszone w
budynkach gminnych oraz
w lokalach wchodzących
w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Międzyrzecz

Koszty związane z bieżącą
eksploatacją zasobu,
w tym w szczególności podatek
od nieruchomości, energia
elektryczna, czyszczenie kominów
i dezynsekcja
Koszty technicznego utrzymania
budynków i lokali mieszkalnych,
w tym w szczególności kontrole
stanu technicznego, konserwacja
i pogotowie techniczne

(znajdujących się w budynkach
gminnych i we Wspólnotach
mieszkaniowych)

372.716 zł

456,596 zł

123.265 zł

175.662 zł

Koszty remontów budynków
i lokali mieszkalnych,
w tym roboty zduńskie
i wymiana stolarki

197.913 zł

Koszty wykonania przyłącza
wodno-kanalizacyjnego oraz
budowa zbiornika
bezodpływowego

47.095 zł

Koszty ponoszone z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych
(sądowe, komornicze)
Razem
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350.063 zł

52.431 zł
1.775.741 zł
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Załącznik do Zarządzenia nr 26/2020
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 5 marca 2020 roku
TABELA STAWEK CZYNSZU NAJMU DLA MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY MIĘDZYRZECZ
Stawka bazowa
Wyposażenie lokalu
w instalacje techniczne

Czynniki obniżające stawkę
bazową

%

zł/m2/m-c

Sprzątanie przez
mieszkańców
powierzchni
wspólnego
użytku - 5%

1. Mieszkanie o współczesnym
standardzie (wc, łazienka, c.o.) (1)

100

7,22

6,86

6,50

2. Mieszkanie z łazienką i wc, bez
c.o. (2-3)

85

6,14

5,83

5,53

3. Mieszkanie tylko z wc
lub tylko z łazienką, bez c.o. (2-3)

75

5,42

5,15

4,88

4, Mieszkanie tylko z instalacją
wodno-kanalizacyjną (4)

65

4,69

4,46

4,33 *

5. Mieszkanie - najem socjalny
oraz pomieszczenie tymczasowe

30

2,17

-

-

Usytuowanie
budynku poza
granicami
miasta - 10%

* suma czynników obniżających nie może przekraczać 40% stawki bazowej czynszu
1. Dotyczy ogrzewania energią cieplną dostarczoną z elektrociepłowni, ciepłowni i kotłowni
lokalnych, tym centralnego ogrzewania etażowego,
2. Przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe
instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, ciepłą wodę i inne umożliwiające podłączenie
wanny lub brodzika.
3. Przez wc rozumie się doprowadzoną do wydzielonego w lokalu pomieszczenia instalację
wodociągowo-kanalizacyjną, umożliwiającą podłączenie muszli sedesowej i spłuczki,
dotyczy również wc przydzielonego do lokalu położonego poza lokalem na tej samej lub
½ kondygnacji.
4. Poprzez instalacje wodociągowo-kanalizacyjne rozumie się również lokalne urządzenia
wodociągowe (hydrofor) i kanalizacyjne (szambo).
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ANALIZA PROGNOZY PRZYPISU ROCZNEGO
PO ZMIANIE STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU
ORAZ
PORÓWNANIE PROGNOZY PRZYPISU ROCZNEGO ZA ROK 2020
DO KOSZTÓW PONIESIONYCH NA UTRZYMANIE
ZASOBU MIESZKANIOWEGO W ROKU 2019
Lp.

Wyszczególnienie

Obliczenia

1

Powierzchnia lokali mieszkalnych
(według stanu na 31.12.2019 r.)

29.967,22 m2

2

Powierzchnia lokali mieszkalnych zasiedlonych (oczynszowanych)
(według stanu na 31.12.2019 r.)

26.626,18 m2

3

Przypis roczny w roku 2019
Czynsz przed podwyżką

4

Średnia stawka czynszu
(poz. 3 : poz. 2 : 12 m-cy)

5

Prognozowany przypis roczny
(poz. 3 x 10%)

Podwyżka czynszu o 10%
6

Średnia stawka czynszu
(poz. 5 : poz. 2 : 12 m-cy)

7

Prognozowany przypis roczny
(poz.6x7%)

Podwyżka czynszu o 7%

1.516.505,93 zł
4,75 zł/m2

1.668.157 zł
5,22 zł/m2

1.622.661 zł

8

Średnia stawka czynszu
(poz. 7 : poz. 2 : 12 m-cy)

9

Prognozowany przypis roczny (6x5%)
Podwyżka czynszu o 5%

10

11

Średnia stawka czynszu
(poz. 9 : poz. 2 : 12 m-cy)

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz w
roku 2019

RAPORT O STANIE GMINY

5,08 zł/m2

1.592.331 zł
4,98 zł/m2

1.775.741 zł
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ZESTAWIENIE ZA ROK 2019
PRZYPISU CZYNSZU DOTYCZĄCEGO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIĘDZYRZECZ ORAZ
DOKONANYCH Z TYTUŁU CZYNSZU WPŁAT

Lp.

Czynsz
Czynsz
- tzw. lokale stałe - najem socjalny

Wyszczególnienie

Czynsz ogółem

1

Przypis roczny
z tytułu czynszu

1.516.505,93 zł

1.391.344,21 zł

125.161,72 zł

2

Wpłaty z tytułu
czynszu

1.313.590,23 zł

1.252.694,58 zł

60.895,65 zł

3

Różnica
(poz. 1 - poz. 2)

202.915,70 zł

138.649,63 zł

64.266,07 zł

4

Spłacalność
z tytułu czynszu

86,62 %

90,03 %

48,65 %

PROGNOZA KOSZTÓW NA UTRZYMANIE MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIĘDZYRZECZ
W LATACH 2021 – 2023

Wyszczególnienie
prognozowanych kosztów
Koszty sprawowania zarządu, administrowania i
pełnienia roli wynajmującego
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Prognoza kosztów
w poszczególnych latach
2021

2022

2023

360 tys.

371 tys.

382 tys.
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eksploatacji
Koszty poniesione we
Wspólnotach mieszkaniowych
z tytułu:
funduszu
(zgodnie z udziałami)
remontowego
Koszty związane z
bieżącą eksploatacją
Koszty ponoszone w
zasobu
budynkach gminnych oraz w
mieszkaniowego
lokalach wchodzących w skład
Koszty technicznego
mieszkaniowego zasobu
utrzymania
Gminy Międzyrzecz
budynków i lokali
(znajdujących się w
mieszkalnych
budynkach gminnych i we
Wspólnotach
Koszty remontów
mieszkaniowych)
budynków i lokali
mieszkalnych
Inwestycje dotyczące mieszkaniowego zasobu Gminy
Międzyrzecz
Koszty sądowe
Koszty ponoszone z tytułu
prowadzonych działań
Koszty komornicze,
windykacyjnych
w tym dostarczenie
korespondencji sądowej
Razem

380 tys.

388 tys.

396 tys.

500 tys.

550 tys.

600 tys.

130 tys.

136 tys.

143 tys.

220 tys.

227 tys.

234 tys.

382 tys.

629 tys.

458 tys.

100 tys.

100 tys.

100 tys.

48 tys.

50 tys.

50 tys.

20 tys.

24 tys.

25 tys.

2.140 tys.

2.475 tys.

2.388 tys.

11.3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych
Zgodnie z uchwałą nr XLVII/437/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 marca 2018 r.
zmieniającą
uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który został opracowany w trybie art. 21 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zostały określone
główne zadania obejmujące:
1. Planowanie zakresów usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
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2. Przedsięwzięcia modernizacyjno-rozwojowe na lata 2018-2021;
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenia ścieków;
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposób ich finansowania;
5. Sposób finansowania planowanych inwestycji.

Realizacja zadań wieloletniego planu rozwoju w 2019r.
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej. Całkowity koszt inwestycji –
3.530.333,29 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 24 czerwca 2019 r.
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz
(kontynuacja). Poniesiony koszt w 2019 r. – 171.200,00 zł.
 Budowa systemu e-usług dla ludności (kontynuacja, etap II). Poniesiony koszt w 2019 r. –
98. 224,31 zł.
 Budowa kanalizacji Międzyrzecz – Wybudowanie, faza projektu technicznego. Poniesiony
koszt w 2019 r. – 22.420,53 zł.
 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Bukowiec. Poniesiony koszt w 2019 r. –
12.584,09 zł.
 Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Rojewie (kontynuacja). Poniesiony koszt
w 2019 r. – 11.765,69 zł.
 Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-garażowego na SUW. Poniesiony koszt w 2019
r. - 206.089zł.
 Rozbudowa systemu telemetrycznego (kontynuacja) poprzez zakup urządzenia
pomiarowego zainstalowanego na rurociągu wieży ciśnień ul. Sportowa. Poniesiony koszt
w 2019 r. – 20.873,10 zł.
Realizacja zadań poza planem rozwoju w 2019r.
 Modernizacje przepompowni szt. 9. Poniesiony koszt w 2019 r. – 123.374,22 zł.
 Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie. Poniesiony koszt w 2019r. – 82.067,63 zł.
 Modernizacja SUW w Kęszycy Leśnej. Poniesiony koszt w 2019 r. – 30.839,51 zł.
 Modernizacja studni głębinowych w Gminie. Poniesiony koszt w 2019 r. – 69.955,76 zł.
 Zakup pomp głębinowych szt. 3. Poniesiony koszt w 2019 r. – 19.770,00 zł.
 Zakup pompy w zestawie podnoszenia ciśnienia II st. wraz z układem sterowania na SUW
Międzyrzecz. Poniesiony koszt w 2019 r. – 44.400 zł.
 Zakup urządzenia do lokalizacji sieci wraz z sondą. Poniesiony koszt w 2019 r. – 25.830,00 zł.
 Zakup Autosamplera (urządzenie do automatycznego okresowego poboru próbki ścieku).
Poniesiony koszt w 2019 r. – 39.377,60 zł.

Strona 51 z 179
RAPORT O STANIE GMINY

www.miedzyrzecz.pl

 Wykonanie i montaż szafy do pomiaru pH – PS BOCO + wymiana czujnika temperatury.
Poniesiony koszt w 2019 r. – 13.800 zł.
 Modernizacja Stacji zlewczej FEKO. Poniesiony koszt w 2019 r. – 24.000,00 zł.

11.4. Program ochrony środowiska
●gospodarka wodno-ściekowa
Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się należąca do Gminy Spółka z o.o.
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, której prezesem jest Pan Kazimierz
Puhan. Przedsiębiorstwo to świadczy usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla Gminy
Międzyrzecz zarówno na potrzeby mieszkańców jak i przedsiębiorstw oraz usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru,
uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, a także inne w zakresie
prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych).
Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności wyniosło w 2019 r. 971 dam3 z tego
w gospodarstwach domowych i indywidualnych gospodarstwach rolnych 754,7 dam3 na cele
produkcyjne: 124,5 dam3 na pozostałe cele 91,8 dam3. Gmina Międzyrzecz jest obsługiwana
przez dwie oczyszczalnie ścieków:
1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „OBRA” (mechaniczno-biologiczna), której przepustowość
wynosi 6000 m3 na dobę. Oczyszczalnia zbiera ścieki z miejscowości: Międzyrzecz, Obrzyce,
Bukowiec, Bobowicko, Żółwin, Kuligowo, Wyszanowo, Kuźnik, Skoki, Kalsko, Gorzyca,
Zamostowo, Św. Wojciech, Wojciechówek, Jagielnik, Kursko, Pieski.
2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „LEŚNA” (mechaniczno-biologiczna), której przepustowość
wynosi 310 m3 na dobę. Oczyszczalnia zbiera ścieki z miejscowości: Szumiąca, Kaława,
Pniewo, Wysoka, Kęszyca Leśna.
W okresie od 25 stycznia 2018 roku do 30 maja 2019 roku, firma Aqua Processer Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Nadbrzeżnej 17, zgodnie z umową
nr 1/DEOŚ/2018 z dnia 25.01.2018 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kęszyca Leśna”.
Zakres inwestycji obejmował:
 roboty żelbetowe tj. wykonanie kubatur zbiornika retencyjnego, reaktora SBR, zbiornika
magazynowania osadu, przepompowni ścieków surowych, komory zasuw, komory
pomiarowej ścieków oczyszczonych;
 roboty budowlane tj. wykonanie budynku socjalno-technicznego wraz z wyposażeniem
zaplecza dla pracowników i przygotowaniem hali maszyn;
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roboty elektryczne i AKPiA tj. wykonanie elektrycznych i technologicznych sieci
zewnętrznych oraz instalacji wewnętrznych wraz z montażem rozdzielni elektrycznych i szaf
sterowniczych;
 roboty technologiczne tj. zakup i montaż urządzeń technologicznych: tłocznia ścieków,
sitopiaskownik, płuczka piasku, stacja zlewczą ścieków dowożonych, stacja dozowania
koagulantu, aerator napowietrzający, dekantery spustowe, pompy, mieszadła;
 zagospodarowanie terenu tj. wykonanie drogi dojazdowej, ciągów pieszych wraz
ze schodami terenowymi, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu oczyszczalni.
Wartość zadania: 3 430 753,55 zł netto, 4 219 826,87 zł brutto


Powodem do wykonania tej inwestycji przez MPWiK sp. z o. o. były następujące fakty :
 obiekty technologiczne i urządzenia były w znacznym stopniu wyeksploatowane,
a zwłaszcza te najstarsze: osadnik Imhoffa, złoże biologiczne, osadnik wtórny – nie
nadawały się do modernizacji,
 pracujący układ technologiczny nie był w stanie przyjąć zwiększonej ilości ścieków, a tym
samym ładunku zanieczyszczeń z powodu planowanego podłączenia do kanalizacji
dodatkowych miejscowości: Nietoperka i Kęszycy.
 układ technologiczny był przestarzały i wymagał zmiany na układ nowoczesny zapewniający
stabilny proces oczyszczania oraz zapewniający oczyszczanie ścieków zgodnie
z w wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego.
W roku 2016 Gmina Międzyrzecz opracowała dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie
na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej miejscowości Nietoperek i Kęszyca
z tłoczeniem ścieków do oczyszczalni w Kęszycy Leśnej. Koszt planowanej inwestycji
wg kosztorysu opracowanego w 2016 roku wynosił 6.453.877,32 zł netto/ 7.938.269,00 zł
brutto.
W związku z powyższym Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
na polecenie Gminy przygotowało i złożyło wniosek o pozyskanie dofinansowania w kwocie
2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Kęszyca oraz zakończenie procesu wodociągowania gminy”. Z uwagi
na niewystarczającą pulę środków w konkursie – mimo spełnienia wymagań formalnomerytorycznych – przedmiotowy wniosek nie uzyskał dofinansowania.
W miejscach, gdzie nie ma systemu kanalizacyjnego lub istnieje on w bardzo ograniczonym
zakresie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, których ilość na 31.12.2019 roku
wyniosła 222. Na terenie gminy znajduje się 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.
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●program usuwania azbestu
Gmina posiada „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Międzyrzecz na lata 2012-2032”. W roku 2019 realizowano następujące zadanie: „Demontaż,
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu
gminy Międzyrzecz” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze . W 2019 r. z terenu Gminy Międzyrzecz, odebrano
43,264 Mg odpadów zawierających azbest. Koszty zadania wyniosły 23 747,56zł. 100% kosztów
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w opisywanym okresie zostało
sfinansowane przez WFOŚiGW. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego przedsięwzięcia
była ponownie firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna.
●ochrona powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi stały monitoring jakości powietrza
na terenie na województwa lubuskiego. Służą temu stacje pomiarowe: 7 stałych stacji
monitoringu powietrza oraz 1 stacja mobilna. 6 stacji wykonuje pomiary metodami
automatycznymi i manualnymi, 1 stacja wykonuje jedynie pomiary automatyczne i 1 wykonuje
pomiary metodami laboratoryjnymi, manualnymi. Pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza
prowadzonych w 2019 r. na terenie województwa lubuskiego podzielono na wyniki dla miasta
Gorzowa Wielkopolskiego, miasta Zielonej Góry oraz dla strefy lubuskiej. Międzyrzecz zaliczamy
do strefy lubuskiej. Zakres badań pomiarowych na terenie województwa obejmuje stężenie
następujących związków: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), tlenku
węgla (CO), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10, pomiary pyłu zawieszonego
PM2,5 i PM10, a także ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P)
zawartych w pyle PM10. W celu ochrony roślin prowadzi się monitoring metodą automatyczną,
stężeń dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NO) i ozonu (O3). W rocznej ocenie jakości
powietrza opublikowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wykonanej
na podstawie dostępnych danych, biorąc pod uwagę kryterium ochrony zdrowia ludzi wszystkie
strefy województwa lubuskiego otrzymały klasę C ze względu na zanieczyszczenia powietrza
benzo(a)pirenem. Na terenie strefy lubuskiej przekroczony został poziom stężenia ozonu
w powietrzu, więc i w tym przypadku strefa lubuska uzyskała klasę C. Biorąc pod uwagę
kryterium ochrony roślin strefa lubuska została zakwalifikowana do klasy A. W roku 2019 nie
prowadzono monitoringu powietrza na terenie Międzyrzecza za pomocą stacji pomiarowych.
Jako główną przyczynę występowania podwyższonych i wysokich stężeń zanieczyszczeń
prowadzących do przekroczeń dopuszczalnych norm wskazuje się miedzy innymi niską emisję
pochodzącą głównie z sektora mieszkaniowego i związanego z ogrzewaniem budynków
z wykorzystaniem węgla itp., kolejnym czynnikiem wpływającym na podniesienie poziomu
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substancji szkodliwych w powietrzu jest komunikacja samochodowa, w określonych
przypadkach może dojść także do napływu zanieczyszczonych mas powietrza z obszaru innych
stref w tym również spoza granic naszego kraju.
Natomiast Gmina na jednym z okien międzyrzeckiego ratusza zamontowała czujnik do mierzenia
jakości powietrza, który wygrała w ogólnopolskim konkursie „Wiem, czym oddycham”. Drugi
czujnik zlokalizowany jest w Kęszycy Leśnej, a zgłosili go do konkursu mieszkańcy przy wsparciu
stowarzyszenia „Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom”. Celem konkursu zorganizowanego przez
Avivę, było zwiększenie wśród lokalnych społeczności świadomości jakości powietrza w Polsce.
Otrzymane czujniki mierzą jakość powietrza poprzez pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia,
stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10. W celu posiadania aktualnych danych
informujących o jakości powietrza w Międzyrzeczu, należy pobrać i zapisać aplikację Airly z App
Store i Google play.
●hałas
Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska i wpływa na jakość warunków zamieszkania
i wypoczynku. Problem nadmiernego hałasu jest bardzo złożony. Szkodliwość hałasu powoduje
wprowadzanie rozwiązań minimalizujących uciążliwości powodowane nadmiernym hałasem
pochodzącym zarówno z komunikacji jak i działalności gospodarczej. Czynnikami wpływającymi
na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów
ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj
nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter
obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Źródłami hałasu przemysłowego
są dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także wyposażenie
zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz procesy technologiczne w nich
zachodzące.
W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2018 roku przeprowadzono pomiary hałasu
drogowego na terenie następujących miejscowości: Pieski, Wędrzyn, Trzemeszno Lubuskie,
Wschowa, Świebodzin, Skąpe, Szlychtingowa, Dębowa Łęka, Chociule. W wytypowanych
obszarach ustalono 3 punkty pomiarów długookresowych w Pieskach, Wschowie
i w Świebodzinie. W ramach kontroli interwencyjnych dodatkowo dokonano pomiaru hałasu
drogowego w miejscowościach Boczów i Lipinki Łużyckie. Pomiary hałasu kolejowego wykonano
w miejscowościach: Bogdaniec, Rzepin, Nietków oraz w ramach kontroli interwencyjnej
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Z zestawienia pomiarów długookresowych monitoringu hałasu drogowego na terenie gminy
Międzyrzecz wynika iż w punkcie pomiaru tj. Pieski (Droga wojewódzka nr 137 – teren
zabudowy zagrodowej) nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej.
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Pomiary hałasu były wykonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament
Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze
za pomocą miernika poziomu dźwięku SVAN 959, wyniki obliczono za pomocą programu Noise
Monitor. Ink.
●pole elektromagnetyczne
Na podstawie wyników uzyskanych w 2018 r. nie stwierdzono występowania natężeń pól
elektromagnetycznych o wartościach przekraczających poziom dopuszczalny [7 V/m]. Zmierzone
wartości PEM w 2018 roku wahały się w granicach od <0,4 V/m (poniżej czułości sondy
pomiarowej) do 2,39 V/m (w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Gorzowie
Wlkp.).Najwyższe natężenie PEM w kategorii pozostałych miast odnotowano w Rzepinie (0,89
V/m).Na terenach wiejskich najwyższy poziom PEM uzyskano w Jemiołowie – 1,9 V/m.
W województwie lubuskim na podstawie dostępnych wyników nie stwierdzono
wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych, a zatem nie występuje zagrożenie
dobrego stanu jakości środowiska wynikającego z występującego promieniowania
elektromagnetycznego pochodzącego od nadajników i anten stacji radiowych, telewizyjnych
i telefonii komórkowej. Na terenie Gminy Międzyrzecz nie dokonywano pomiarów pola
elektromagnetycznego.
Opracowano na podstawie danych z MPWIK Sp. z o. o. oraz danych Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Zielonej Górze.
●gospodarka odpadami
Gmina Międzyrzecz jest członkiem Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie, który
zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy. Związek
ten wybudował i eksploatuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który rocznie przyjmuje
ponad 40 tys. Mg odpadów komunalnych.
Głównymi elementami technologicznymi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
jest:
- Hala sortownicza z linią do segregacji odpadów. Instalacja umożliwia mechaniczno - ręczną
segregację odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie. Zadaniem linii
sortowniczej jest doczyszczenie odpadów opakowaniowych oraz wydzielenie ze strumienia
odpadów komunalnych możliwych do wykorzystania frakcji. Wydajność linii do segregacji
odpadów wynosi 65 000 Mg/rok, w tym 5 000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie.

RAPORT O STANIE GMINY

Strona 56 z 179
www.miedzyrzecz.pl

- Kompostownia kontenerowa, która służy do przerabiania odpadów organicznych
pochodzących z selektywnej zbiórki z gmin członkowskich związku i z rejonu centralnego woj.
lubuskiego. Ogólna ilość odpadów ulegających biodegradacji na terenie Związku wynosi ok. 3500
Mg/rok.
- Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów, w której przetwarzana jest frakcja
biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w części
mechanicznej instalacji (hali sortowni).
Przetwarzanie odpadów w Instalacji odbywa się w dwóch etapach:
Etap I: faza intensywna
Faza ta prowadzona jest w zamkniętych bioreaktorach z napowietrzaniem i oczyszczaniem
powietrza. Wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone w specjalnym
biofiltrze (materiał biologiczny biofiltru stanowić może kora sosnowa, torf lub kompost)
Etap II – faza dojrzewania
W trakcie intensywnej fazy dojrzewania następuje ok. 30 % redukcja masy wsadu. Frakcja
podsitowa jest układana na placu dojrzewania w pryzmy o długości ok. 80 m i szerokości ok. 7
m. Materiał dojrzewający wymaga przerzucania z wykorzystaniem przystosowanego do tego
sprzętu technologicznego.
Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest osiągnięcie możliwie wysokiego
stopnia rozkładu związków organicznych, co minimalizuje ich niekorzystne oddziaływanie
na środowisko. Warto również podkreślić, że nowo wybudowana instalacja pozwoli
na zmniejszenie ilości odpadów składowanych w stosunku do przyjętych z 98% do 57%.
W wyniku obróbki powstaje tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub
po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów.
Wszystkie odpady komunalne (zarówno zmieszane jak i segregowane) z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Międzyrzecz przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Długoszynie, ponieważ zgodnie ze statutem CZG-12 przejął
obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych. W przeciwieństwie do lat poprzednich
w roku 2019 r. Gmina nie sprzedawała już surowców wtórnych. W okresie od stycznia do lipca
2019 r. odpady segregowane przyjmowane były w Długoszynie bezpłatnie, natomiast już
od sierpnia 2019 r. za 1Mg tworzyw sztucznych Gmina musiała płacić 180 zł netto. Powodem
tego był ogólnokrajowy ale także i ogólnoświatowy problem związany ze sprzedażą surowców
wtórnych, który na dzień dzisiejszy nie został rozwiązany.

Strona 57 z 179
RAPORT O STANIE GMINY

www.miedzyrzecz.pl

Odpady komunalne na terenie gminy są zbierane w postaci zmieszanej i selektywnej. Zbiórce
selektywnej podlegają następujące odpady:
- ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów mięsnych, rybnych, kości oraz tłuszczów),
- papier i tektura ( w tym opakowań, gazet, czasopism, itp.),
- opakowaniowe ze szkła,
- tworzywa sztuczne i metale,
- opakowaniowe wielomateriałowe,
- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
- budowlane i rozbiórkowe,
- wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- pozostałe niesegregowane (zmieszane).
U źródła odbierane są następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zbierane selektywnie z podziałem na cztery frakcje:
 papier i tektura;
 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
 szkło;
 ulegające biodegradacji.
 odpady „problemowe” tj. meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczne,
ceramika łazienkowa, drzwi, okna i inne odpady wielogabarytowe.
W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niesegregowane
zbierane są do oddzielnych pojemników, natomiast odpady takie jak: papier i tektura, odpady
opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
zbierane są w systemie workowym. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane
oraz frakcje selektywne zbierane są w systemie pojemnikowym.
Odpady segregowane odbierane są raz w miesiącu. Odpady zmieszane odbierane są raz
na tydzień na terenie miasta, natomiast raz na dwa tygodnie na terenie sołectw. Odpady
ulegające biodegradacji odbierane są w zależności od pory roku. W miesiącach letnich
tj. od kwietnia do października - raz na tydzień, natomiast w miesiącach zimowych
tj. od listopada do marca - raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe odbierane są raz
na miesiąc.
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Odpady takie jak: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriałowe, opakowania ze szkła, metale i złom, przeterminowane leki, opakowania
zwierające pozostałości substancji niebezpiecznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz),
zużyte opony, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady zielone, właściciele
nieruchomości zamieszkałych mają możliwość bezpłatnie oddać staraniem własnym
do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK jest czynny
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz we wtorki i czwartki
w godzinach od 7,00 do 18.00.
W czołówce odpadów najczęściej i w największej ilości przyjmowanych przez punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych są odpady gruzu, opon, odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego oraz odpadów zielonych.
10,040

Odpady najczęściej oddawane do PSZOK-u w
3,2453,7002019 roku
zużyty sprzęt elektryczny
42,424

pozostałe
odpady wielkogabarytowe

58,180
9,438

opony
gruz
odpady zielone

Przeterminowane leki mieszkańcy mogą również oddawać do czterech aptek znajdujących się
na terenie Międzyrzecza tj.
Apteka „Przy Szpitalu”, ul. Marcinkowskiego 67, 66-300 Międzyrzecz,
Apteka „Aspirynka”, Os. Centrum 3, 66-300 Międzyrzecz,
Apteka „Grodzka”, ul. Zachodnia 8, 66-300 Międzyrzecz, Apteka „Dbam o Zdrowie”,
ul. Konstytucji 3 Maja 2 (TESCO)
W 2019 roku odpady odbierane były zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Międzyrzecz.
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23 maja 2019 r. Gmina Międzyrzecz zawarła umowę na wyposażenie wszystkich nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
i utrzymywania ich w
należytym stanie oraz odbiór odpadów komunalnych z tych
nieruchomości w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.
Usługę wykonywało w roku 2019 konsorcjum firm:
LIDER KONSORCJUM – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI”
Władysław Niewiadomski z siedzibą przy ul. Pamiątkowej 32 w Międzyrzeczu;
PARTNER KONSORCJUM – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Szałwiowej 34 A/2 w Plewiskach;
PARTNER KONSORCJUM – ENERIS Surowce S.A. z siedzibą przy ul. Zagańskiej 232 A,
25-653 Kielce.
Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Międzyrzecz w roku 2019
wyniosła 8.398,935 Mg. Ilość ta jest zbliżona do lat wcześniejszych.
W 2019 roku z terenu gminy Międzyrzecz odebrano 929,50 Mg odpadów surowcowych (15 01
01 - opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz 15 01 07
– opakowania ze szkła)
W stosunku do roku poprzedniego łącznie zebrano ponad 50 Mg więcej odpadów surowcowych
świadczy to o coraz większej świadomości mieszkańców jak prawidłowo postępować
z odpadami.
Niewątpliwie na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego wzrostu ilości oddawanych przez
mieszkańców odpadów biodegradowalnych. W stosunku do roku 2018 odpadów oddano
o 129,7 Mg więcej.
W roku 2019 odnotowano:




8 procentowy wzrost masy odebranych odpadów o kodzie 15 01 02 (opakowania
z tworzyw sztucznych ) w stosunku do roku 2018;
6 procentowy wzrost masy odebranych odpadów zbieranych selektywnie (frakcje:
papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło) w stosunku do roku 2018;
42 procentowy wzrost masy odpadów przyjętych w PSZOK w stosunku do roku 2018.

Liczba stałej ludności według danych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu na dzień 31.12.2019 r.
wynosiła 23.689 osób, natomiast liczba mieszkańców wynikających z deklaracji to 20.915.
Analizując lata 2014-2019 liczba mieszkańców zarówno zameldowanych jak i objętych deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma tendencję spadkową.
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Gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w dniach 24 i 25 września 2019 r.
w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbył się spektakl „Rajska Wyspa”. Przedstawienie było
skierowane dla dzieci uczęszczających do klas 1-4 szkoły podstawowej. Tematyką spektaklu były
zagadnienia związane z segregacją odpadów, elektrośmieciami, degradacją środowiska
naturalnego oraz problemem spalania śmieci w piecach. W grudniu odbyły się prelekcje dla klas
7-8 szkół podstawowych. Prelekcje dotyczyły segregacji odpadów oraz szkodliwości azbestu.
Dzieci podczas prelekcji rozwiązywały krzyżówkę Ponadto informacje dotyczące gospodarki
odpadami publikowane były na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz.
Na terenie gminy Międzyrzecz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzależnione są od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów, opłata w 2019 r. zgodnie
z uchwałą nr XLIV/418/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosiła 12,00 złotych miesięcznie
od mieszkańca. Natomiast, jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny
ustalona była wyższa wysokość opłaty i wynosiła 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Uchwałą
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr X/83/19 z dnia 9 maja 2019 r., stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmieniona i od 1 czerwca do 31 grudnia
2019 r., wynosiła 18,00 zł od mieszkańca. W przypadku jeśli odpady nie były zbierane w sposób
selektywny stawka wynosiła 36,00 zł od mieszkańca. Łączny koszt funkcjonowania systemu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniósł 4.553.536,79zł.

Zakres
Odbiór i wyposażenie w pojemniki nieruchomości
zamieszkałych
Zagospodarowanie odpadów
PSZOK – (prowadzenie i obsługa)
Pozostałe koszty (koszty administracyjne, kampania
informacyjna itp.)


Ogółem
1.01.2019-31.12.2019
[zł]
2.066.100,00
2.132.112,48
75.271,68
280.052,63
4.553.536,79

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach (tj. Dz. U. 2019.701 ze zm.) wykonane zostały
następujące inwestycje w celu dostosowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych:
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 miejsca magazynowania odpadów zostały wyposażone w system monitoringu wizyjnego
z całodobowym zapisem obrazu oraz możliwością identyfikacji osób przebywających
w tym miejscu;
 wykonany został operat przeciwpożarowy;
 miejsca magazynowania odpadów zostały zabezpieczone przed wpływem czynników
atmosferycznych;
 ogrodzony został teren magazynowania odpadów wraz z bramą wjazdową;
 spełnione zostały wymogi związane z magazynowaniem odpadów łatwopalnych
i niebezpiecznych;
 pojemniki, kontenery oraz pomieszczenia zostały odpowiednio oznakowane.
Nowelizacja ustawy z 2019 roku wprowadza kolejne zmiany w gospodarowaniu odpadami:
 nie pozostawia możliwości wyboru sposobu gromadzenia odpadów, zostaje
wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania i obierania odpadów;
 rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

11.5. Realizacja kluczowych uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarki
komunalnej
Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa
Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej
nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.
Wypracowano i podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz
prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych
dot. utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 na terenie
miasta Międzyrzecz. Wybrano wykonawcę i zlecono utrzymanie tego terenu w 2019 roku.
Ponadto, co roku, na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Wojewoda
Lubuski powierza, a Gmina Międzyrzecz przejmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych. W 2019 roku prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza
wojennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu i kwatery obejmującej mogiły ofiar
eutanazji hitlerowskiej służb medycznych w Międzyrzeczu – Obrzycach.
Realizowano także w 2019 r. utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg
powiatowych z drogami gminnymi, na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia
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obowiązku utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej drogowej
na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi
zawartego pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim a Gminą Międzyrzecz, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej z 2016 r.
W 2019 r. podjęto także, budzącą dużo emocji, uchwałę w sprawie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 9 maja 2019 r.). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jaką zobowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie gminy Międzyrzecz, wzrosła - w okresie od 1.06.2019 r. do 31.12.2019 r. z kwoty 12 złotych do kwoty 18 złotych miesięcznie od mieszkańca. Natomiast stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny – z kwoty 24 złote na kwotę 36 złotych. Ponieważ „system ma się bilansować”
to jest koszty ponoszone przez Gminę z tytułu odbioru i zagospodarowania, utylizacji odpadów
muszą być pokryte z wpływów z wyżej wymienionych opłat należało podnieść tę opłatę.
Uchwała ta przewiduje także wzrost stawki od 1.01.2020 r. do kwoty 22,50 złotych i 45 złotych
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W tym miejscu trzeba
podkreślić, że wprowadzony został, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
obligatoryjny obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
Porównując stawki opłaty w miejscowościach ościennych, jak i w innych miejscowościach Polski
– stawka obowiązująca w Gminie Międzyrzecz, nie jest stawką wysoką.
Np. stawka w Gminie Świebodzin wynosi 23,00 zł, Lubrza – 25,50 zł , Międzychód – 25,00 zł.,
Skwierzyna – 25,00 zł., Zbąszyń – 27,00 zł., Sulęcin 23,00 zł., Przytoczna – 25,00 zł., Łagów –
24,00 zł., Wałbrzych - 27,00 zł., Józefów - 31,00 zł., Leszno - 27,00 zł., Łódź - 24,00 zł., Opalenica
– 26,50 zł., Płock -26,00 zł.

11.6. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi (związki
komunalne, porozumienia międzygminne)
Gmina Międzyrzecz jest członkiem Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
obejmującego 15 gmin w tym czternaście z województwa lubuskiego i jedną z województwa
zachodnio-pomorskiego.
Związek realizuje zadania gmin w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Rozwój gospodarczy
12.1. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.
Gmina Międzyrzecz w dniu 27.03.2012 r. przyjęła uchwałą nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu program gospodarczy pn. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
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Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020”. W ramach przyjętej strategii wyznaczone następujące
cele strategiczne:
1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej,
2. Wspieranie rozwoju mieszkańców – działania społeczne,
3. Rozwój potencjału turystycznego gminy,
4. Rozwój i wspieranie przedsiębiorczości.
W ramach powyższej strategii złożono w roku 2019 szereg wniosków o pozyskanie
dofinansowania zewnętrznego umożliwiającego
przeprowadzenie zadań zmierzających
do osiągnięcia ww. celów strategicznych.

12.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE). Opis założeń
z uwzględnieniem termomodernizacji, OZE, oświetlenia ulic, transportu
publicznego (efektywność energetyczna)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, mający wpływ na lokalną gospodarkę
energetyczną i ekologiczną. Koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej,
zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń
do atmosfery. Głównym celem opracowania jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Dzięki
opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasto oraz indywidualni mieszkańcy, wspólnoty
mieszkaniowe i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków
zewnętrznych (w tym m.in. środków Unii Europejskiej). Dokument powstał w ramach projektu
„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzyrzecz” (nr POIS.09.03.00-00333/13) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013, działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki
niskoemisyjnej”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych.
W ramach Planu przeprowadzona została inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
w najważniejszych sektorach – m.in. w budynkach użyteczności publicznej, transporcie,
mieszkalnictwie oraz w przemyśle i usługach. W ramach PGN-u przyjęto szereg działań mających
na celu redukcję emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii
odnawialnej. Działania te objęły m.in. przeprowadzenie termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej, montaż odnawialnych źródeł energii, wymianę energochłonnych opraw
ulicznych na oprawy energooszczędne, zwiększenie świadomości energetycznej wśród
mieszkańców gminy. W 2019 r. w ramach powyższego planu gmina przeprowadziła wymianę
energochłonnych opraw ulicznych oraz akcję promocyjną mającą na celu podniesienie
świadomości energetycznej mieszkańców gminy. W tym celu na stronie www.miedzyrzecz.pl
w zakładce Mieszkaniec umieszczono informacje o programie „Czyste powietrze” oraz „Mój
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prąd”, a pracownicy wydziału udzielali zainteresowanym mieszkańcom praktycznych informacji
niezbędnych do pozyskania dofinansowania z wymienionych programów. Efektem tych działań
było pozyskanie przez osoby fizyczne środków pomocowych na wymianę źródeł ciepła
w jednorodzinnych budynkach i ich termomodernizację oraz montaż odnawialnych źródeł
energii.
Zmiany w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz” (dopisanie inwestycji
planowanej przez Instytucje/osoby prywatne/na potrzeby gminy) były przygotowywane
na bieżąco, na wniosek zainteresowanych stron. Po przekazaniu danych zmiany te były
uzgadniane z Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i poddane pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej jako zmiany w Planie gospodarki
niskoemisyjnej.
Rozpoczęto prace przy współpracy MTBS i ZEC nad zmianą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
celem redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez kompleksową wymianę pieców na paliwa stałe
w kwartale ulic Kazimierza Wielkiego, Dąbrowskiego i Kilińskiego. Powyższe działania umożliwią
gminie pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych przy partycypacji społeczeństwa
w planowanej inwestycji.

12.3. Realizacja kluczowych uchwał Rady Miejskiej, w zakresie zadań wydziału
rozwoju gospodarczego podjętych w 2018 r.
W 2019 r. została przygotowana i podjęta uchwała nr XIII/102/19 z dnia 23 lipca 2019 r. Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz. Uchwała była podjęta w związku z zamiarem ubiegania
się przez Powiat Międzyrzecki o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Efektywność
energetyczna RPO Lubuskie 2020 na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Powiatowego
Urzędu Pracy w Międzyrzeczu” oraz Gminę Międzyrzecz o dofinansowanie w ramach Osi
Priorytetowej 3 RPO-L2020 – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.5
Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na realizację
inwestycji „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz”.

12.4. Informacja dotycząca środków finansowych ze środków krajowych oraz
źródeł zewnętrznych
Gmina Międzyrzecz w 2019 r. otrzymała dofinansowanie oraz złożyła następujące wnioski:
1.
W ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1)
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. Demontaż, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Międzyrzecz. Kwota uzyskanego
dofinansowania 23.747,56zł. W ramach zadania usunięto 43,264 Mg azbestu z posesji osób
fizycznych zamieszkujących teren gminy Międzyrzecz
2.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych na zadanie E-aktywni mieszkańcy Gminy Międzyrzecz. Projekt
partnerski polegający na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez
przeprowadzenie szkoleń dla 267 osób w max 7 modułach tematycznych zgodnych wytycznymi
konkursowymi do 15.04.2020. Kwota uzyskanego dofinansowania 149 520,00zł.
3.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 6. Regionalny rynek
pracy, Działania: Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 na zadanie pn. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat
3 w Gminie Międzyrzecz. Kwota dofinansowania: 787 953,94 zł. Projekt ma na celu ułatwić
opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka poprzez utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu
dziecięcego, na terenie gminy Międzyrzecz. Wsparcie realizowane w ramach projektu
skierowane jest do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim lub
wychowawczym, osób pracujących oraz do osób bezrobotnych i/ lub osób biernych zawodowo
chcących podjąć zatrudnienie, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku
do 3 lat. Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz
utrzymanie zatrudnienia opiekunom prawnym dzieci do lat 3 poprzez zastosowanie
kompleksowych działań w postaci zapewnienia 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 w Gminie Międzyrzecz. Projekt będzie realizowany do 2022 r.
4.
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Budowa drogi gminnej
na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu. Kwota
dofinansowania 2.638.809zł. Wybudowane drogi będą jednojezdniowe, dwukierunkowe,
o szerokości jezdni 6 m, szerokość pasa ruchu 3 m, (jedynie południowa i północna odnoga
ul. Guzowskiego o szerokości jezdni 5 m) o nawierzchni z kostki betonowej z podbudową
z kruszywa łamanego. Drogi zostaną wyposażone w oświetlenie latarniami LED oraz kanalizację
deszczową. Przy drogach powstaną chodniki z kostki betonowej o szer. od 1,5 m do 2,2 m.
Na całej długości projektowanych chodników (bez ul. Sybiraka) umieszczone zostaną wspólnie
znaki C-16 „droga dla pieszych” oraz T-22 - tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów
jednośladowych, co przeniesie ruch rowerów poza jezdnią i jest zalecane na drogach o niskim
natężeniu ruchu pieszych. Przejścia dla pieszych zostaną wyniesione i doświetlone latarniami.
Długość budowanych dróg 1089 m wraz z podbudową i krawężnikami, pow. chodników
do wykonania ok. 4605 m2 z kostki betonowej, montaż 40 szt. 9 metrowych słupów
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oświetleniowych z oprawami LED do oświetlenia ulic, montaż 12 szt. 7 metrowych słupów
oświetleniowych z oprawami LED do oświetlenia przejść dla pieszych, budowa kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych - 1 szt. i zasilaniem
energetycznym przepompowni. Kan. deszczowa grawitacyjna: z rur PVC-U o śr. 500 mm - 717,7
m, z rur PVC-U o śr. 300 mm - 489,2 m, z rur PVC-U o śr. 200 mm - 323,6 m; kanalizacja
deszczowa tłoczna z rur PE o śr. 315 mm - dł. 84,2m.
5.
W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na zadanie pn. Remont i wyposażenie stołówki szkolnej – kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej
Nr 4 w Międzyrzeczu. Kwota dofinansowana 63.941,04zł. Przeprowadzono prace remontowoadaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania kuchni i stołówki. Dokonano zakupu
niezbędnego, profesjonalnego wyposażenia kuchni i do miejsca spożywania posiłków.
6.
W ramach resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"MALUCH+" 2020 na zadanie pn. Budowa klubu dziecięcego w Międzyrzeczu. Kwota
dofinansowania 1.584.000,00zł. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek klubu
dziecięcego w trybie „zaprojektuj-wybuduj” na 48 miejsc o pow. użytkowej 406,88 m2, pow.
zabudowy – 503,40 m2, kubaturze 1.220,64 m2, budynek parterowy. Obiekt zlokalizowany
będzie w sąsiedztwie gminnego przedszkola nr 4 na działce o nr 378/4 będącej własnością
gminy, przy ul. Zachodniej 8 w Międzyrzeczu. Ponadto planowane jest wyposażenie obiektu
w pomoce edukacyjne, meblowe, sprzętowe, agd itp.
7.
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na zadanie
pn. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gm. Międzyrzecz.
Wnioskowana kwota dofinansowania 36.628 zł.
8.
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Budowa drogi gminnej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8,
675/111, 78, 675/106 i 35/189 - obręb geodezyjny Międzyrzecz 1. Wnioskowana kwota
dofinansowania 3.400.990,00zł. Przedmiotem zadania jest budowa nowej drogi gminnej
wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz jako
3 KDL, 4 KDL oraz częściowo odcinek 7 KDL, która po wybudowaniu stanie się drogą publiczną,
gminną kategorii L. Droga powstanie na największym tworzonym osiedlu mieszkaniowym
w Międzyrzeczu "Osiedla nad Obrą" na działkach nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111,
78, 675/106 i 35/189 - obręb geodezyjny Międzyrzecz 1. Stan docelowy: wybudowana droga
będzie jednojezdniowa, dwukierunkowa, o szerokości jezdni 7 m, szerokość pasa ruchu 3,5 m,
o nawierzchni z kostki betonowej z podbudową z kruszywa łamanego. Droga zostanie
wyposażona w oświetlenie latarniami LED oraz kanalizację deszczową. Przy drodze powstaną
obustronne chodniki odsunięte od jezdni z kostki betonowej o szer. 2,0 m. Przy drodze
powstanie odsunięta od jezdni jednostronna ścieżka rowerowa o szer. 2 m. Przejścia dla
pieszych i rowerzystów zostaną wyniesione i doświetlone latarniami. Długość budowanych dróg
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1507 m wraz z podbudową i krawężnikami, pow. chodników i ścieżki rowerowej do wykonania
ok. 9.140 m2 z kostki betonowej, montaż 38 szt. 9 metrowych słupów oświetleniowych
z oprawami LED do oświetlenia ulic, montaż 12 szt. 7 metrowych słupów oświetleniowych
z oprawami LED do oświetlenia przejść dla pieszych. Kan. deszczowa grawitacyjna: z rur PVC-U
o śr. 315 wraz z przykanalikami - pk. 1.390 m. Planowany termin realizacji do 11.2021.
9.
W ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Drogowej – Mosty dla Regionów na zadanie pn. Budowa mostu na rzece Obra wraz z drogami
dojazdowymi w km 0+000,0 do km 2+354,07 w Międzyrzeczu. Wnioskowana kwota
dofinansowania 240.000 zł. Przedmiot wniosku dotyczy wykonania dokumentacji projektowej
na opisane zadanie.
10.
W ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 na zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz.
Wnioskowana kwota dofinansowania 999 999,99zł. Przedmiotem projektu jest redukcja emisji
CO2 dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Międzyrzecza, poprzez wymianę
źródła ciepła dla 102 lokali mieszkalnych. Wymiana źródeł ciepła nastąpi w wyniku przyłączania
budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę
formalno-merytoryczną i został skierowany do oceny środowiskowej. W chwili obecnej została
podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia.
11.
W ramach projektu POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 pn. „Standardy obsługi inwestora
w województwie lubuskim”. Projekt dotyczy szkolenia przedstawicieli kadry kierowniczej oraz
pracowników niższego szczebla odpowiedzialnych za inwestycje w JST.
Projekt przewiduje trzy etapy realizacji: etap przygotowawczy oraz dwa etapy realizacji projektu.
W pierwszym etapie realizacji projektu zostaną zrekrutowane 43 jednostki samorządu
terytorialnego do udziału w projekcie, z którymi zostaną podpisane umowy wsparcia. W tej
części projektu zostanie przeprowadzona seria szkoleń dla kadry zarządzającej i kadry niższego
szczebla. Na ostatnim szkoleniu dla kadry kierowniczej zostanie otwarta lista chętnych JST
do wdrożenia. Po zakończeniu tego etapu opiekunowie merytoryczni podsumują każdą JST oraz
przygotują plan wdrożenia JST dla minimum 22 JST (w tym 1 miasta średniego) biorących udział
w szkoleniu. Zostanie przeprowadzona rekrutacja, podczas której decydować będzie kolejność
zgłoszeń i rekomendacje opiekunów merytorycznych.
Drugi etap rozpocznie się od podpisania umów wdrożeniowych z JST, po których opiekunowie
udadzą się na indywidualne wizyty w siedzibach gmin, powiatów, miast. Przygotowany zostanie
tzw. Pakiet dla JST, na który składać się będzie: analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy,
doradztwo indywidualne eksperta, zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów
e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach, prezentacja potencjału inwestycyjnogospodarczego JST w 3 językach.
Każda ze zgłoszonych JST będzie wdrażać standardy obsługi inwestora pod okiem
dedykowanego opiekuna merytorycznego.
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12.5. Efekty działań prowadzonych przez burmistrza w 2019 r. w obszarze
rozwoju gospodarczego
W dniu 17.06.2019 r. Burmistrz Międzyrzecza podpisał z Zarządem Województwa Lubuskiego
umowę o dofinansowania projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w powiecie międzyrzeckim” na kwotę 9.802.870,00 zł w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3
Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty
realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Koszt
całkowity projektu: 13.680.769,10 zł, koszt całkowity wydatków kwalifikowanych 11.532.788,30
zł, dofinansowanie 9.802.870,00 zł.

Ogółem całkowite

Dofinansowanie

Wkład własny

13.680.769,10

9.802.870,00

3.877.899,11

6.796.362,42
6.083.910,38
800.496,30

4.893.010,51
4.229.437,63
680.421,85

1.903.351,91
1.854.472,75
120.074,45

Ogółem środki
finansowe na
realizację
inwestycji w zł
w tym:
Gmina Międzyrzecz
Gmina Skwierzyna
Gmina Przytoczna

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia stref inwestycyjnych,
zlokalizowanych na obszarze Powiatu Międzyrzeckiego, w ramach partnerstwa zawartego
na potrzeby Kontraktu Lubuskiego. W projekcie uczestniczy 7 partnerów porozumienia,
tj.: Gmina Międzyrzecz, Gmina Przytoczna, Gmina Skwierzyna, Gmina Bledzew, Gmina Pszczew,
Gmina Trzciel, Powiat Międzyrzecki, jednakże prace budowlane w zakresie uzbrojenia stref
odbywać się będą na obszarze 3 Gmin: Gmin Międzyrzecz, Przytoczna, Skwierzyna.
W szczególności dotyczyć będzie Parku Przemysłowego II w Międzyrzeczu (położonego ok. 3 km
od zjazdu z drogi ekspresowej S3), terenów inwestycyjnych w Przytocznej (położone
bezpośrednio przy drodze krajowej nr 24, kilkanaście kilometrów od zjazdu z S3 w Skwierzynie),
Parku Przemysłowego w Skwierzynie (położonego ok. 2,5 km od węzła drogi ekspresowej
S3 Skwierzyna-Południe) oraz terenów bezpośrednio do niego przylegających i sąsiadujących.
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Zakres inwestycji dotyczy uzbrojenia terenów inwestycyjnych tak, aby do dyspozycji inwestorów
móc przedłożyć w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. W ramy projektu wchodzą następujące
działania:
1. Międzyrzecz - przewidywany teren do uzbrojenia to działka inwestycyjna o pow. ok. 2,75 ha
oraz terenów bezpośrednio do niego przylegających i sąsiadujących – teren objęty Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowane działania: budowa odcinków dróg –
publicznej gminnej o długości ok. 165,5 m i wewnętrznej o długości ok. 603,2 m o nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8 cm i szerokości pasa ruchu: 3,5 m; odwodnienie za pomocą kanalizacji
deszczowej z rur PCV fi 315 (zrzut do pobliskiego rowu); jednostronny ciąg pieszo – rowerowy
wraz z pasem zieleni rozdzielający jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy; oświetlenie drogi
w technologii LED (punkt świetlny co 40 m); sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
z rur PVC fi 250-200 PE fi 90; sieć wodociągowa z rur PE fi 160 wraz z zabezpieczeniem p.poż.;
budowa kanału technologicznego na przebudowywanym odcinku drogi;
2. Przytoczna – przewidywany teren do uzbrojenia o łącznej pow. ok. 1,29 ha oraz terenów
położonych przy drodze krajowej nr 24 – Teren inwestycyjny, co wynika z zapisów częściowo
w MPZP, a częściowo w decyzjach o warunkach zabudowy, który będzie uzbrajany
w infrastrukturę jest przeznaczony pod działalność gospodarczą. Planowane działania: budowa
drogi wewnętrznej ok. 300m wraz ze zjazdami ( 5 szt.), z oświetleniem umożliwiającym dojazd
do terenów inwestycyjnych ok. 300 m, w tym 8 szt. lamp.
3. Skwierzyna – przewidywany teren do uzbrojenia o łącznej pow. około 7,29 ha oraz terenów
bezpośrednio do niego przylegających i sąsiadujących – teren objęty Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowane działania: budowa dróg - wewnętrznych
o łącznej długości ok. 430,40 m oraz publicznych o dł. ok. 257,55 m o nawierzchni bitumicznej
i szerokość pasa ruchu do 3m; budowa kanalizacji deszczowej; budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z rur PVC i PE; budowa sieci wodociągowej z rur PE wraz
z zabezpieczeniem p.poż. i stacją podnoszenia ciśnienia; budowa kanału technologicznego
na przebudowywanym odcinku drogi.
4. Działania z zakresu promocji gospodarczej, w tym udział w targach, wykonanie banerów,
tablic i folderów promocyjnych.
Zakończenie inwestycji planowane jest do 2022 r.
Ponadto regularnie gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu pracowników Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., którzy udzielali bezpłatnych
konsultacji dla mieszkańców gminy. Tematem konsultacji były informacje dot. wsparcia m.in.
na założenie firmy lub jej rozwój. Organizacje pozarządowe otrzymały szansę na przegląd
aktualnych konkursów na dofinansowanie ich projektów.
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12.6. Efekty działań ciał konsultacyjnych działających w gminie, udział
burmistrza w ciałach lokalnych i regionalnych
Międzyrzecz jest jednym z sześciu lubuskich miast naszego województwa, które mają szansę
na większy i bardziej dynamiczny rozwój. Ministerstwo Infrastruktury tworzy pakiet średnich
miast. Gmina Międzyrzecz będzie mogła pozyskać większy dostęp do funduszy unijnych,
korzystne warunki inwestycyjne i dostęp do Funduszu Inwestycji Samorządowych. W tej
sprawie, burmistrz brał udział w spotkaniach z włodarzami Świebodzina, Nowej Soli, Żar, Żagania
i Słubic. Samorządowcy omawiali wspólną strategię działania w kontekście strategii lokalnej
i wojewódzkiej, a także funkcjonowania programów rządowych.

12.7. Informacja nt. innych form współdziałania
Gmina Międzyrzecz należy do Lokalnej Grupy Działania LGD „BRAMA LUBUSKA” oraz Lokalnej
Grupy Rybackiej „Obra-Warta”. W ubiegłym roku składka na rzecz obu stowarzyszeń wyniosła
20.093,00 zł.
Korzyści płynące z przynależności do ww. stowarzyszeń obejmują nie tylko gminę, ale również
mieszkańców oraz organizacje i przedsiębiorców.
W 2019 r. gmina Międzyrzecz złożyła 1 wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LGD
BRAMA LUBUSKA:
- w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na zadanie pn. Budowa
placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Kuźnik - gm. Międzyrzecz. Wnioskowana kwota
dofinansowania 36.628 zł.
Należy również podkreślić, że wnioski o dofinansowanie mogły składać także stowarzyszenia
oraz przedsiębiorcy, ponieważ dla tych podmiotów LGD ogłaszała nabory konkursowe.
LGR prowadzi szereg inicjatyw skierowanych do mieszkańców i stowarzyszeń z naszej gminy.
Jest to Rybacki Program Stypendialny dedykowany do młodych mieszkańców 11 gmin Regionu
Obra – Warta uczęszczających do szkół podstawowych (klasy 4-6), szkół gimnazjalnych
i średnich. Program jest finansowany głównie ze środków pozyskanych w ramach 1% zwrotu
z podatku PIT oraz pomocy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu. W ramach
programu 58 uczniów z naszej gminy otrzymało jednorazowe stypendium w kwocie 300 zł.
LGR w ramach działalności bezpłatnie prowadzi księgowość Lubuskiemu Klubowi Karpiowemu
oraz Stowarzyszeniu Kalsko XXI – oba stowarzyszenia pochodzą z terenu naszej gminy.
Od roku 2014 trwa akcja „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” wspierająca inicjatywy oddolne –
LGR jako Organizacja Pożytku Publicznego w naborze otwartym zaprasza Stowarzyszenia, Parafie
oraz Sołtysów do wskazywania celu gromadzenia środków pochodzących z 1 % podatku PIT
przeznaczonych następnie na realizację przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi LGR oraz
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Art. 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wsparcie takie otrzymują także stowarzyszenia z naszej gminy.
Poprzez dofinansowanie uzyskane przez LGR z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich 2018-2030 3 organizacje pozarządowe z terenu gminy Międzyrzecz otrzymały
z LGR wsparcie finansowe w wysokości 1.500zł.
Dzięki działalności LGR grupa 20 dzieci z Międzyrzecza brała udział w bezpłatnym turnusie
wypoczynkowym w zakresie noclegu w Pszczewie przez okres 1 tygodnia.
Gmina Międzyrzecz jest także członkiem Nadodrzańskiego Klastra Energii. W roku 2019 klaster
przeprowadził szereg działań. M.in. ogłaszał nabory dla mieszkańców naszej gminy do kilku
edycji projektu Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość, polegającego
na utworzeniu systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Bledzew, Międzyrzecz,
Pszczew, Trzciel, Zbąszyń. Projekt działał na zasadzie efektu skali – im więcej osób zadeklarowało
chęć udziału w projekcie, tym niższa była cena każdego zestawu oferowane przez specjalistyczną
firmę od lat zajmującą się montażem paneli fotowoltaicznych.

13. Realizacja inwestycji w 2019 r.
Gmina Międzyrzecz zrealizowała około 53 zadania inwestycyjne, w tym wykonała również
zadania z funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego. Łączna kwota, która została
przeznaczona na realizację tych zadań wyniosła ponad 6,5 mln. zł, w tym pozyskane przez Gminę
Międzyrzecz środki zewnętrzne w wysokości ok. 2,01 ml. zł. Niniejszy raport zawiera kluczowe
inwestycje, które znacząco wpływają zarówno na rozwój społeczny jak i gospodarczy naszej
gminy.
I. Zadania inwestycyjne wykonywane w ramach budżetu gminy i funduszy sołeckich.
I.1. BUDOWA DRÓG.
W ramach budowy dróg w gminie Międzyrzecz w roku 2019 przeprowadzono następujące
inwestycje drogowe:
1. Droga gminna w miejscowości Wyszanowo - inwestycja polegała na budowie drogi
o nawierzchni bitumicznej, na długości około 215 m i szerokości 5,50 m wraz ze zjazdami
do posesji. Zakres robót obejmował również wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego wraz z montażem barierek drogowych. Przedmiotowe zadanie wykonane było
w całości z budżetu Gminy Międzyrzecz.
2. Droga gminna nr 003532F w Kaławie – przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmowało
budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości około 474 m wraz z chodnikiem,
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zatokami postojowymi oraz parkingami. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano
również kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Dla poprawienia bezpieczeństwa
pieszych wykonano wyniesione przejście dla pieszych. Gmina Międzyrzecz na te zadanie
otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 1.903.308,00 zł.
Koszt wykonania robót budowlanych na wyżej wymienionych zadaniach wyniósł łącznie:
2.920.402,7 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo
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Przebudowa drogi gminnej nr 003532F w miejscowości Kaława

Ponadto gmina również wykonała dokumentacje projektowe w następującym zakresie:
1. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Rokitniańskiej (w kierunku Kalska) - dla której wykonano
pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót. Przedmiotowa inwestycja (po jej wykonaniu) stanowić będzie
m.in. drogę dojazdową do Międzyrzeckiej Strefy Przemysłowej nr 2. Dokumentacja obejmuje
swym zakresem wykonanie drogi na odcinku ok. 900,0 m wraz ze ścieżkami pieszorowerowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz przebudowę przepustu.
2. Utwardzenie nawierzchni ulicy Pamiątkowej – opracowano dokumentację projektowokosztorysową obejmującą swym zakresem utwardzenie odcinka ulicy Pamiątkowej
o długości około 221,0 m. Nawierzchnię projektowanej drogi przewidziano częściowo jako
bitumiczną, a częściowo z kostki betonowej typ POLBRUK. Ponadto, przewidziano budowę
chodnika na długości około 19,5 m wraz z kanalizacją deszczową o długości 206,0 m.
3. Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz – dokumentacja projektowa – opracowano
dokumentację projektową jednak nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi
na warunki konkursowe programu MOSTY DLA REGIONU. Program gwarantował możliwość
zwrotu 80% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej, jednakże
przed jego rozstrzygnięciem beneficjent nie mógł uzyskać decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Przebudowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu ulicy Pamiątkowej - dokumentacja
projektowo-kosztorysowa dotyczyła przebudowy zjazdu wraz ze wzmocnieniem przepustu.
Sporządzenie projektu zjazdu z ul. Pamiątkowej na drogę wewnętrzną wykonano na długości
ok 35,0 m oraz przewidziano przebudowę istniejącego przepustu.

RAPORT O STANIE GMINY

Strona 74 z 179
www.miedzyrzecz.pl

Koszt wykonania prac projektowych oraz kosztorysowych budowy dróg w roku 2019 wyniósł
łącznie: 306.208,50 zł.
I.2. BUDOWA OŚWIETLENIA I LINII TELETECHNICZNYCH W GMINIE MIĘDZYRZECZ.
W ramach budżetu gminy i środków pochodzących z funduszu sołeckiego, w 2019 roku
wykonano oświetlenie oraz linie teletechniczne w gminie Międzyrzecz wg poniższego
zestawienia:
1. Wykonanie monitoringu placu zabaw na OW Głębokie - zadanie polegało na budowie
infrastruktury teletechnicznej umożliwiającej docelowe wykonanie monitoringu placu zabaw
wraz z siłownią zewnętrzną. Poza wykonaniem infrastruktury teletechnicznej zakupiono
m.in. kamery obrotowe i stałe IP HD, serwer do rejestracji i sterowania kamer IP wraz
z 5 licencjami.
2. Budowa sieci kablowej na o/w Głębokie – w ramach przedmiotowego zadania wykonano sieć
kablową zasilania energetycznego, która docelowo umożliwi dostawę energii elektrycznej
do domków letniskowych oraz obiektów handlowych zlokalizowanych na terenie ośrodka
wypoczynkowego.
3. W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nietoperek, na placu festynowym
zamontowano 2 sztuki punktów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającego słupy,
o długości wynoszącej około 22 m.
4. Przyłącze do sieci dla obiektu tłocznia ścieków PS 4 w m. Kęszyca dz. nr 70/7. Powyższe
zadanie polegało na wykonaniu przyłącza energii elektrycznej które docelowo będzie zasilać
planowaną przepompownię ścieków stanowiącą element zadania budowy kanalizacji
sanitarnej Nietoperek – Kęszyca – Kęszyca Leśna.
5. Wykonano oświetlenie w ciągu drogi powiatowej nr 1326F w Żółwinie – w ramach
przedmiotowego zadania wykonano oświetlenie drogowe odcinka drogi powiatowej
w kierunku Kuligowa. Zakres robót polegał na wykonaniu sieci zasilającej oświetlenie wraz
z ustawieniem dwóch słupów oświetleniowych.
6. Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko - w ramach przedmiotowego zadania wykonano
oświetlenie drogowe odcinka drogi powiatowej. Zakres robót polegał na wykonaniu sieci
zasilającej oświetlenie wraz z ustawieniem dwóch słupów oświetleniowych.
7. Budowa linii kablowej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego wokół drogi wewnętrznej przy ulicy
Mieszka I – obok przystanku autobusowego koło Paklicy - W ramach zaprojektuj i wybuduj
przy ulicy Mieszka I wykonano oświetlenie, w tym linie kablową na długości ok 100 m wraz
z dwoma lampami oświetleniowymi z oprawami typu LED o mocy 55W.
8. Zadania obejmujące dostawę i montaż lamp solarnych.
W ramach funduszu sołeckiego zamontowano jedną lampę solarną jednoramienną
na fundamencie betonowym z oprawą typu LED 20W w miejscowościach Szumiąca, Żółwin
i Kaława oraz dwóch lamp w miejscowości Bobowicko o tej samej mocy.
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Natomiast, w ramach budżetu gminy, na ulicy Rolnej w Międzyrzeczu dostarczono
i zamontowano dwie lampy solarne dwuramienne, na fundamencie z oprawą typu LED,
o mocy 15W i 20W oraz jedną lampę przy ulicy Poznańskiej o mocy 20W.
Koszt wykonania wyżej wymienionych zadań wyniósł: 179.832,74 zł brutto.
Budowa sieci kablowej na OW Głębokie

Budowa monitoringu placu zabaw na OW Głębokie
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Budowa oświetlenia placu festynowego w miejscowości Nietoperek

Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 1326F w miejscowości Żółwin
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Budowa oświetlenia w miejscowości Kursko

Budowa lampy solarnej w miejscowości Żółwin
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Budowa lamp solarnych w miejscowości Bobowicko

Budowa lamp solarnych na ulicy Rolnej w Międzyrzeczu
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Budowa lamp solarnych na ulicy Rolnej w Międzyrzeczu

I.3. Budowa pomostu i kładek.
W roku 2019 opracowano dokumentację projektową remontu istniejącego mostu przez rzekę
Paklicę (do zamku), zlokalizowanego na działce nr 426, przy ul. Podzamcze w Międzyrzeczu.
A następnie na jej podstawie, w tym samym roku wykonano roboty budowlane. Otrzymane
parametry techniczne po przebudowie mostu wynoszą: długość 7,72m i szerokość pomostu
6,11m. Przedmiotowe zadanie realizowane było wspólnie z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.
Rozpoczęcie tej inwestycji wymagało uregulowania własnościowego przed instytucją Sądu.
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Przebudowa mostu przez rzekę Paklicę (do strony zamku)

I.4. Instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne.
W ramach budżetu gminy w 2019 roku wykonano roboty budowlane w zakresie:
1. Regulacji 6 sztuk włazów studni kanalizacyjnych oraz 4 sztuk wpustów deszczowych na ulicy
Sportowej w Międzyrzeczu.
2. Wykonano przyłącze wodociągowe do Domu Sołeckiego zlokalizowanego na terenie działki
nr 316/6 w miejscowości Jagielnik. Roboty budowlane obejmowały budowę przyłącza
wodociągowego Ø32 PE zakończonego zdrojem ulicznym i studzienką ściekową. Długość
wykonanego przyłącza wynosi 28m.
3. Rozbudowano sieć wodociągową na cmentarzu Komunalnym, na którym wykonano
przyłącze wodociągowe Ø63 o długości 50 m i zakończono zdrojem ulicznym
wraz z studzienką ściekową.
Łączny koszt realizacji przedmiotowych zadań wyniósł: 67.840,85 zł brutto.
I.5. Budowa wiat rekreacyjnych i przystankowych.
W roku 2019 rozpoczęto budowę zadaszenia placu utwardzonego przy Domu Sołeckim
w miejscowości Jagielnik. Pierwszym etapem realizacji inwestycji był zakup materiału
niezbędnego do prawidłowego wykonania zadania. Natomiast, w roku 2020 przedmiotowy
obiekt zostanie wybudowany. Kwota potrzebna do zrealizowania przedmiotowego zadania
w roku 2019 wyniosła: 7.999,99 zł brutto.
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I.6. Remont budynków gminnych.
W ramach budżetu gminy wykonano remonty w następujących budynkach gminnych.
1. Szkoła Podstawowa w Kaławie - remont budynku szkoły odbył się etapowo. W ubiegłym roku
wykonano poniższe roboty budowlane:
 wymiana podbitki dachowej budynku, która wykonana została z elementów PVC-U,
 montaż płotków śniegowych zapobiegającemu gwałtownemu zsuwaniu się śniegu,
 wymiana 3 sztuk stolarki okiennej,
 montaż parapetów zewnętrznych pod wymienianymi oknami,
 wymiana rynien i rur sportowych na nowe o średnicy jak istniejące; zastosowany materiał
przy realizacji to rury stalowe ocynkowane.
Ponadto, ze względu na potrzebę wykonania podbitki na elewacji szczytowej, jako roboty
dodatkowe, wykonano podsufitki nad głównym wejściem do budynku szkoły.
2. Siłownia w miejscowości Nietoperek - inwestycja polegała na demontażu, montażu
i wykończeniu 2 sztuk okien wraz z wykonaniem parapetów wewnętrznych oraz
zewnętrznych w przedmiotowym obiekcie.
3. W roku 2019 zapoczątkowano zadanie inwestycyjne remontu komina w budynku ratusza.
Z uwagi na rozpoczęcia sezonu grzewczego, wykonanie dalszych prac i zakończenie zadania
przesunięto na rok 2020. Prace już rozpoczęto.

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kaławie
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Remont siłowni w Nietoperku

Wyżej wymienione zadania zrealizowane zostały za łączną kwotę 163.649,91 zł brutto.
4. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy kaplicy (domu pogrzebowego)
na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu. Projekt przebudowy kaplicy swym zakresem
obejmował demontaż pokrycia dachu z płyt eternitowych, naprawę i wykonanie nowego
z blachy trapezowej, wyburzenie części ścian wewnętrznych oraz budowę nowych,
wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
Przygotowanie
dokumentacji
projektowych
kosztowało
Gminę
Międzyrzecz
19.305,00 zł brutto.
I.7. Siłownie zewnętrzne oraz place zabaw.
Podczas realizacji inwestycji budowy placu zabaw wraz z miejscem na ognisko nad jeziorem oraz
budowie instalacji oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko
zamontowano 7 sztuk nowych urządzeń zabawowych, 3 sztuki ławek stalowych z oparciem oraz
jeden betonowy kosz na śmieci. Ponadto, przewidziano nową nawierzchnię piaszczystą pod
urządzenia placu zabaw o powierzchni ok. 503m2 i ogrodzeniem panelowym o długości
wynoszącym 96,6m. W miejscu przeznaczonym na ognisko postawiono 4 ławy z kłód
drewnianych oraz wybudowano linię kablową oświetlenia wraz z montażem 3 słupów
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oświetleniowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa założono również monitoring. Inwestycję
wykonano za kwotę 271.485,85 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych jakie
Gminie Międzyrzecz udało się pozyskać wyniosło ok. 109.102,00 zł.
Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej
elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko

Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej
elektrycznej oświetleniowej wraz z monitoringiem w miejscowości Bobowicko
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I.8. Udzielona pomoc finansowa.
Gmina Międzyrzecz co roku, w ramach współpracy z Powiatem Międzyrzeckim udzieliła pomocy
finansowej, w formie dotacji celowej. W roku 2019 dzięki wspólnym staraniom udało się
zrealizować dwie inwestycje w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326F
w miejscowości Kalsko oraz przebudowę ulicy Chopina w Międzyrzeczu. Zadanie polegające
na wykonaniu robót budowlanych na drodze powiatowej w Międzyrzeczu obejmowały
przebudowę drogi na długości ok. 310m oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przekazana
dotacja na inwestycję w Kalsku wyniosła 120.000,00 zł. Przebudowa ul. Chopina łącznie
kosztowała 1.379.010,43 zł w tym przekazana dotacja przez Gminę Międzyrzecz w wysokości
495.086,00 zł, udział własny Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 194.419,43 zł oraz
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 689.505,00 zł.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326F w miejscowości Kalsko
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Przebudowa ulicy Chopina w Międzyrzeczu

I.9. Utwardzenie terenu działki nr 298/11 i 298/10 obr. Międzyrzecz-1, przy ulicy Konstytucji
3 Maja w Międzyrzeczu.
Inwestycja polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie
wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych w zakresie utwardzenia placu wraz
z wyodrębnionym ciągiem pieszo-jezdnym, remontu istniejącego zjazdu z kostki o powierzchni
435m2. Ponadto, wykonano odcinek 75m kabla oświetleniowego i zamontowano dwa słupy
oświetleniowe typu LED o mocy oprawy 37W. Przy realizacji przedmiotowego zadania
wymieniono również część gruntu, aby zwiększyć jego chłonność. Inwestycję wykonano
za kwotę 168.428,59 zł brutto.
Utwardzenie terenu działki nr 298/11 i 298/10 obr. Międzyrzecz-1
przy ulicy Konstytucji 3 Maja
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I.10. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
W 2019 roku kontynuowano rozbudowę alejek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
Wykonano z kostki betonowej alejkę na powierzchni 233m2 wraz z krawężnikami, o całkowitej
długości 189mb. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł: 52.152,00 zł brutto.
II. Zadania inwestycyjne wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego
II.1. Ścieżka pieszo-rowerowa „Nad Strugą” w miejscowości Kęszyca Leśna.
W ubiegłym roku na przedmiotowej inwestycji wykonano budowę oświetlenia i remont
nawierzchni istniejącego mostu. Zadanie to w głównej mierze polegało na budowie sieci
elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia ulicznego o długości
całkowitej wynoszącej 470mb oraz budowie 5 słupów oświetleniowych na fundamencie
betonowym, z oprawami oświetleniowymi typu LED, o mocy 44W. Ponadto, na skutek złego
stanu nawierzchni mostku wykonano jego remont w zakresie wymiany nawierzchni z płyt
betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej na długości ok. 50mb oraz montażu
obustronnie barierek.
Koszt realizacji wyniósł 114.551,84 zł brutto.
Remont istniejącego mostku w miejscowości Kęszyca Leśna
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II.2. Zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem na cmentarzu w miejscowości Kalsko.
W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono i zamontowano ok 312mb ogrodzenia
panelowego wraz z cokołem. Ogrodzenie wykonano o wysokości 160cm. W linii ogrodzenia
wykonano dwie furtki wejściowe.
Zadanie wykonano na kwotę 24.537,91 zł brutto.
Zakup ogrodzenia panelowego na cmentarzu w miejscowości Kalsko

II.3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzyrzeczu – boisko ze sztucznej trawy tj. ułożenie
dywanika ze sztucznej trawy
Zakres prac na przedmiotowej inwestycji obejmował zakup, dostawę i montaż sztucznej trawy
na istniejącej podbudowie bitumicznej wraz z montażem dwóch bramek o wym. 2,0 x 3,0m
z siatkami.
Koszt realizacji zadania w roku 2019 wyniósł 47.970,00 zł brutto.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzyrzeczu
– boisko ze sztucznej trawy tj. ułożenie dywanika ze sztucznej trawy

II.4. Budowa oświetlenia w gminie Międzyrzecz.
W 2019 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano oświetlenie w następujących obszarach
naszej gminy:
1. W systemie zaprojektuj i wybuduj wykonano oświetlenie istniejących przejść dla pieszych
z oprawami LED, z dwóch stron jezdni, w miejscowości Międzyrzecz, przy ulicach:
 Zachodniej - działka nr 380/2 (obręb 2 Międzyrzecz);
 Młyńskiej - działka nr 416 (obręb 2 Międzyrzecz);
 Wojska Polskiego - działka nr 380/2, 457 (obręb 2 Międzyrzecz);
 Chrobrego - działka nr 299 (obręb 2 Międzyrzecz);
 Konstytucji 3 Maja - działka nr 297 (obręb 1 Międzyrzecz);
 Konstytucji 3 Maja - działka nr 323 (obręb 1 Międzyrzecz);
 Marcinkowskiego - działka nr 344/13 (obręb 1 Międzyrzecz);
2. W systemie zaprojektuj i wybuduj wykonano oświetlenie w miejscowościach Pieski oraz
Święty Wojciech, w tym linie kablową wraz z lampami oświetleniowymi, z oprawami typu
LED o mocy 55W. W Pieskach zamontowano 3 słupy oświetleniowe i ok 190mb linii
zasilającej. Natomiast, w Świętym Wojciechu - 4 słupy wraz z linią kablową, na odcinku
150mb.
3. W ramach budżetu obywatelskiego zamontowano 3 lampy solarne jednoramienne,
z oprawą typu LED o mocy 20W, na fundamencie betonowym, na ulicy Piastowskiej
w Międzyrzeczu.
Wyżej wymienione zadania wykonano za kwotę 162.540,60 zł brutto.
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Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Zachodniej

Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Młyńskiej
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Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego

Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Konstytucji 3 Maja
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Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Konstytucji 3 Maja

Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Konstytucji 3 Maja
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Oświetlenie istniejących przejść dla pieszych przy ulicy Marcinkowskiego

Budowa lamp solarnych na ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu
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II.5. Budowa wiat rekreacyjnych i siłowni plenerowych.
W ramach budżetu obywatelskiego, w 2019 roku wykonano budowę wiaty w miejscowości
Bukowiec oraz siłownię plenerową w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu.
1. Inwestycja polegała na budowie wiaty jednokondygnacyjnej nie podpiwniczonej
w miejscowości Bukowiec, o powierzchni zabudowy 32,76m2 o dachu płaskim
wykonanym z blachy trapezowej. Ponadto, na całej powierzchni użytkowej budowanej
wiaty, tj. 32,52 m2 wykonano kostkę brukową.
2. Podczas budowy siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim zamontowano 10 sztuk
nowych urządzeń siłowni, stojak na rowery i tablice regulaminową.
Ponadto, wybudowano chodnik do siłowni oraz wykonano nawierzchnię pod siłownię
z kostki betonowej o łącznej powierzchni 208 m2.
Łączny koszt realizacji powyższych zadań inwestycyjnych wyniósł 99.086,30 zł brutto.

Budowa wiaty w miejscowości Bukowiec
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Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Międzyrzeczu

14. Budżet obywatelski
14.1. Podstawowe informacje
Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu gminy Międzyrzecz,
o wydatkowaniu której w sposób wiążący, decydują mieszkańcy gminy Międzyrzecz wskutek
głosowania. Po raz pierwszy, tę formę konsultacji społecznych w gminie Międzyrzecz
wprowadzono w 2015 roku.
Proces Budżetu Obywatelskiego był corocznie powtarzany. Pula środków finansowych
przeznaczonych na ten wynosiła 500 000 zł.
W edycji Budżetu Obywatelskiego 2019, projekty podzielone zostały na 3 kategorie:
1. Miejskie - obejmujące swoim zakresem obszar całego miasta lub obszar więcej niż
jednego osiedla na terenie miasta;
2. Zadania sołeckie - obejmujące swoim zakresem obszar jednego sołectwa w gminie
Międzyrzecz;
3. Zadania oświatowe- obejmujące swoim zakresem obszar gminnych placówek
oświatowych.
Do zgłaszania projektów uprawnieni byli wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Międzyrzecz.
Pomysły były poddawane weryfikacji formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami
określonymi w regulaminie Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekty ocenione pozytywnie pod
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względem formalno - prawnym przeszły do etapu głosowania. Wybór projektów nastąpił w 2018
r. Projekty, które cieszyły się największym poparciem mieszkańców i które mieściły się w puli
środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski, zostały wprowadzone
do projektu budżetu gminy na 2019 r.
Cały proces konsultacji społecznych prowadzony był w formie elektronicznej oraz pisemnej.
Zgłaszanie pomysłów odbywało się za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail:
budzet.obywatelski@miedzyrzecz.pl oraz w formie papierowej. Wówczas dokumenty
zgłoszeniowe składane były w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Głosowanie
uprawnionych mieszkańców odbywało się:
1. Poprzez oddanie głosu na elektronicznej platformie dostępnej pod adresem
www.miedzyrzecz.pl. Karta do głosowania w wersji interaktywnej dostępna była
od godziny 00: 00 w dniu rozpoczęcia głosowania do godziny 24: 00 w dniu zakończenia
głosowania.
2. Bezpośrednio poprzez złożenie wypełnionej ankiety do głosowania w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 1, pokój nr 201) oraz u sołtysów sołectw
gminy Międzyrzecz. Karta do głosowania w wersji papierowej dostępna była od dnia
rozpoczęcia głosowania do dnia zakończenia głosowania.
3. Korespondencyjnie poprzez przesłanie wypełnionej ankiety do głosowania na adres
Urzędu Miejskiego w Międzyrzecz z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2019”.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zgłoszono łącznie 27 projekty, z czego 9 projektów nie
przeszło weryfikacji formalnej i merytorycznej, a 18 projektów zostało poddanych pod
głosowanie. Ostatecznie wygrało 10 projektów, na które oddano łącznie 12.443 głosy.
Projekty, które zwyciężyły głosowanie i zostały zrealizowane przez gminę:
Projekty wybrane w ramach BO 2019 (głosowanie i wybór w 2018 r.), realizacja w 2019 roku:
Lp.

Nazwa zadania

1.

Budowa siłowni plenerowej w Ogródku
Jordanowskim w Międzyrzeczu

2.

Oświetlenie przejść dla pieszych lampami
LED z dwóch stron jezdni

Szacunkowy koszt
realizacji

Rodzaj
zadania

98.000 zł

Zadanie
miejskie duże

100.000 zł

Zadanie
miejskie duże

3.

Fotościanki przy Zamku w
Międzyrzeczu

15.000 zł.

Zadanie
miejskie małe

4.

Oświetlenie lampami solarnymi

21.000 zł.

Zadanie
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ulicy- miejsca spacerowego i rowerowego
(ul. Piastowskiej do tablicy Międzyrzecz w
kierunku Lubosinek, Żółwin i Kuligowo)
Boisko ze sztucznej trawy tj.
ułożenie dywanika ze sztucznej trawy- SP2
Ścieżka pieszo-rowerowa „ Nad
Strugą”

miejskie małe

7.

Zakup ogrodzenia panelowego ( Kalsko) z
montażem

24.000 zł

Zadanie
oświatowe
Zadanie
sołeckie duże
Zadanie
sołeckie małe

8.

Budowa oświetlenia w miejscowości
Święty Wojciech

25.000 zł

Zadanie
sołeckie małe

9.

„ Odrobina cienia”- budowa wiaty
ogrodowej przy placu zabaw- Bukowiec

25.000 zł

Zadanie
sołeckie małe

5.
6.

Razem

47.970 zł
100.000 zł

455.970 zł

W 2019 r. w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego wykonano następujące zadania
inwestycyjne:
- przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko za kwotę 24.600,00 zł (B.O z 2018);
- ścieżka pieszo-rowerowa „Nad Strugą” w miejscowości Kęszyca Leśna za kwotę 114.551,84 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – boisko z sztucznej trawy tj. ułożenie dywanika ze sztucznej trawy
za kwotę 47.970,00 zł;
- oświetlenie lampami solarnymi ulicy – miejsca spacerowego i rowerowego ul. Piastowska
do tablicy Międzyrzecz w kierunku Lubosinek, Żółwin, Kuligowo za kwotę 19.660,32 zł;
- zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem na cmentarzu w miejscowości Kalsko
za kwotę 24.537,91;
- oświetlenie przejść lampami LED z dwóch stron jezdni dla pieszych za kwotę 90.068,36 zł;
- budowa oświetlenia w miejscowości Św. Wojciech za kwotę 25.339,42 zł;
- „Odrobina cienia” – budowa wiaty ogrodowej przy placu zabaw – Bukowiec za kwotę
24.766,30 zł;
- budowa siłowni plenerowej w ogródku Jordanowskim za kwotę 74.320,00 zł.
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- „Fotościanki” przy Zamku w Międzyrzeczu za kwotę 11 070,00 zł. Ze względu na ich
usytuowanie na terenie objętym programem rewitalizacji terenów zielonych i trwającymi tam
obecnie pracami budowlanymi ich montaż nastąpi po zakończeniu prac związanych
z nasadzeniami roślin.
Łączny poniesiony koszt realizacji wszystkich zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. wyniósł
456.884,15 zł.

Analiza SWOT Budżetu Obywatelskiego:
MOCNE STRONY
- promocja partycypacji mieszkańców,
- możliwość by mieszkańcy współdecydowali
o gminie,
- bezpośredni wpływ mieszkańców na środki
finansowe, mogą być zrealizowane potrzeby
mieszkańców,
- zwiększenie możliwości kontaktu
samorządu z mieszkańcami,
- propagowanie wiedzy o mechanizmach
miasta,
- integracja mieszkańców,
- poprawa relacji mieszkaniec-samorząd,
- współdecydowanie w wydawaniu pieniędzy
miasta.

SZANSE
- wykreowanie liderów lokalnych,
- odwrócenie myślenia: urzędnicy wiedzą
lepiej niż mieszkańcy,
- zwiększenie świadomości mieszkańców
dot. procedur i kosztów realizacji
poszczególnych zadań gminy,
- aktywizacja mieszkańców w działania
społeczne swojej okolicy,
- budowa społeczeństwa obywatelskiego,
- wykorzystanie BO do lepszego zarządzania
gminą i diagnozowania potrzeb
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SŁABE STRONY
- coraz mniejsze zainteresowanie
mieszkańców na wszystkich etapach,
- długi termin realizacji projektów,
- zbyt małe środki finansowe przeznaczane
na BO na poziomie miasta i sołectw,
- zbyt krótki okres od przyjmowania
projektów do samego głosowania BO co
skutkuje zbyt krótkim okresem na samą
analizę możliwości realizacji projektów przez
urzędników,
- problemy z realizacją projektów, ze
względu na trudności z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń, co skutkuje
albo brakiem możliwości realizacji projektu,
albo koniecznością zmiany lokalizacji
- brak wystarczającej świadomości
mieszkańców dot. procedur i kosztów
realizacji poszczególnych zadań gminy,
- malejąca jakość składanych projektów.
ZAGROŻENIA
- coraz mniej składanych projektów przez
mieszkańców,
- malejąca z roku na rok frekwencja w
głosowaniu BO,
- nierealizowane projekty co zniechęca do
aktywności mieszkańców,
- wydawanie pieniędzy gminy na mało
przydatne projekty,
- bez pomocy urzędników dużo projektów
będzie odrzuconych ze względów
formalnych,
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mieszkańców.

- spadek frekwencji wskutek postępującego
formalizmu, wykorzystywanie przez pseudo
społeczników idei BO do swoich politycznych
celów.

Realizacja kluczowych uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań Wydziału Spraw Społecznych
podjętych w 2019 r.
1. Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia
2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy
Międzyrzecz”;
2. Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz
na rok 2019 r. Na terenie gminy zgłoszonym przez organizatora było jedno kąpielisko
zlokalizowane na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie nad jeziorem Głębokie.
Organizatorem kąpieliska był Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu. Sezon kąpielowy na kąpielisku trwał od 1 lipca do 31 sierpnia
2019 r. Kąpielisko nad jeziorem Głębokie cieszy się ogromną popularnością, zarówno
wśród mieszkańców gminy Międzyrzecz, gmin ościennych oraz turystów z poza naszego
regionu. Jest cenionym miejscem zwłaszcza wśród mieszkańców województwa
dolnośląskiego.
3. Uchwała Nr XVI/122/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Udział burmistrza w różnych ciałach lokalnych i regionalnych
Gmina Międzyrzecz jest członkiem lub partnerem szeregu ciał lokalnych i regionalnych.
Do najważniejszych należą:
- Celowy Związek Gmin CZG 12 – związek powołany w celu wspólnego rozwiązania
problemu gospodarki odpadami. Obecnie Związek tworzy dużą jednostkę samorządową
skupiającą 15 gmin, w tym gminę Międzyrzecz. Burmistrz należy do Zgromadzenia Związku wraz
z Panią Anną Lubaczewską, jako delegata gminy Międzyrzecz;
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zrzesza obecnie 28 gmin i 3 powiaty, które
tworzą polską część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Stowarzyszenie wspiera partnerstwa
i współpracę polsko-niemiecką przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju pogranicza.
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Dzięki zawiązanej sieci partnerstw tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację
wspólnych celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Burmistrz jest członkiem Walnego
Zebrania Stowarzyszenia. W 2019 r. w ramach programu Współpracy INTERREG
V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu “Europejska Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt “Na szlaku wspólnej historii” podpisano
umowę z wykonawcą na realizację "Przebudowa w raz rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji
i Nietoperzy '' wraz rozbudową kolejki wąskotorowej w podziemnych korytarzach MRU
w ramach pozyskanego dofinansowania dla Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
w partnerstwie z Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow w kwocie wysokości 1.432.144,25 euro, czyli
około 6 159 523,53 PLN.
- Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego - jest jedyną w Polce organizacją skupiającą
wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest
sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (któremu
przewodniczyło w latach 2013-2014), dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym
dostrzegany jest przez Sejm i Senat RP oraz przez Radę Ministrów.
- Gmina Międzyrzecz jest członkiem Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska, które jest
stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną. Partnerstwo ma charakter
trójsektorowy, jego członkami, obok osób fizycznych, są osoby prawne. Nadzór nad działalnością
LGD prowadzi marszałek województwa. Organem partnerstwa, odróżniającym go od innych
stowarzyszeń jest Rada, do której wyłącznych kompetencji należy ocena i wybór operacji oraz
ustalanie kwot wsparcia.
- Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, które jest stowarzyszeniem „specjalnym”
posiadającym osobowość prawną. Partnerstwo ma charakter trójsektorowy, jego członkami,
obok osób fizycznych, są osoby prawne. Gmina Międzyrzecz jest partnerem Grupy.
- Gmina Międzyrzecz przystąpiła do Związku Miast Polskich, który jest najstarszą polską
organizacją samorządową o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Związek Miast Polskich
od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego
typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej
ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu
terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.
Związek skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania
samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi
i prywatnymi.
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Efekty działań w sferze kultury
W 2019 r. burmistrz był organizatorem szeregu imprez kulturalnych, obchodów
i uroczystości. Wydarzenia skierowane były do szerokiego odbiorcy, z podziałem na imprezy
i uroczystości skierowane do każdego mieszkańca gminy, jak i kierowane do konkretnej grupy
mieszkańców, dzieci i młodzieży, seniorów, a także o charakterze międzypokoleniowym
i rodzinnym mające za zadanie integrację jak największej grupy mieszkańców.
Do najważniejszych wydarzeń organizowanych w 2019 r. bezpośrednio przez burmistrza, należą
między innymi:
- uroczyste uczczenie 79. rocznicy mordu katyńskiego i 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Obchody odbyły się na międzyrzeckim cmentarzu w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00;
- obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa i Wolności i 74 rocznicy zakończenia II Wojny
Światowej;
- obchody Gminnego Dnia Dziecka, które odbyły się w ramach Dni Międzyrzecza;
- obchody 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej;
- uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskich żołnierzy pochowanych na cmentarzu
wojennym w Międzyrzeczu w dniu 23 września 2019 r.
- zorganizowany został II Zlot Food Trucków połączony z VI Paradą Lokomotyw w dniach
22-23 czerwca 2019 r.;
- organizacja obchodów Dnia Pioniera połączonych z odsłonięciem Pomnika Pionierów Ziemi
Międzyrzeckiej. Obchody odbyły się 15 czerwca 2019 r.;
- obchody Gminnego Dnia Seniora w dniu 8 października 2019 r.;
- Uroczystości związane z Dniem Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r.;
- organizacja IV Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 6-7 grudnia 2019 r.
- uroczyste otwarcie drogi w Kaławie oraz oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej.
Do największych imprez zorganizowanych w 2019 r. należą Dni Międzyrzecza, Festiwal Food
Trucków połączony z Paradą Lokomotyw, Euforia Dźwięku, Piknik Militarny. Były to wydarzenia,
które oprócz dużej liczby mieszkańców gminy, przyciągają bardzo wielu odwiedzających
z regionu, kraju i z zagranicy. Ze względu na swój rozmach i różnorodną tematykę przyciągają
osoby zróżnicowane zarówno wiekowo, jak i w zakresie zainteresowań. Wskazane wydarzenia
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znacząco promują gminę Międzyrzecz w kraju i za granicą, jako miejsce letniego wypoczynku, ale
także oferujące różnorodne atrakcje o każdej porze roku, z zakresu turystyki, wypoczynku
kultury wysokiej i tzw. pop kultury, a także miłośników sportu.
W grupie wydarzeń organizowanych przez gminę oraz jednostki podległe dodatkowo należy
wymienić wydarzenia:
- sportowe organizowane przez MOSiW na stadionie miejskim:
Dzień
L
God
Data tygodni
p.
zina
a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1
0.

Katego
Ilość
Ilość
Rodzaj
ria
Obie uczes widzów
Nazwa wydarzenia
wydarzen
wieko
kt
tnikó /kibicó
ia
wa
w
w
LUTY 2019

2019
12:
Orzeł Międzyrzecz -02- sobota
00
Polonia Słubice
02
2019
15: Obra Bledzew - Polonia
-02- sobota
00
Lipki Wielkie
02
2019
09:
Iskra Janczewo - GKS
-02- sobota
00
Bogdaniec
09
2019
12:
Orzeł Międzyrzecz -02- sobota
00
Czarni Witnica
09
2019
15: Zjednoczeni Przytoczna -02- sobota
00
Stal Sulęcin
09
2019
17:
GKS Pszczew -Pogoń
-02- sobota
30
Skwierzyna
09
2019
niedziel 10:
-02Orzeł Międzyrzecz
a
00
10
2019
niedziel 13:
FC Kursko - Sokół
-02a
00
Dąbrówka Wlkp.
10
2019
niedziel 16: Błękitni Ołobok- Znicz
-02a
00
Trzebiechów
10
2019
12:
sobota
Orzeł Międzyrzecz
-0200
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senior

sparing

sztuc
zna

30

35

senior

sparing

sztuc
zna

30

15

senior

sparing

sztuc
zna

30

15

senior

sparing

sztuc
zna

30

45

senior

sparing

sztuc
zna

30

25

senior

sparing

sztuc
zna

30

13

junior

sparing

sztuc
zna

30

15

senior

sparing

sztuc
zna

30

20

senior

sparing

sztuc
zna

30

20

senior

sparing

sztuc
zna

30

20
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1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.

16
2019
-0216
2019
-0216
2019
-0217
2019
-0217
2019
-0217
2019
-0223
2019
-0223
2019
-0224
2019
-0224
2019
-0224

sobota

15:
00

Pogoń Świebodzin

senior

sparing

sztuc
zna

30

15

sobota

18:
00

Delta Stare Polichno Budowlani Murzynowo

senior

sparing

sztuc
zna

30

15

niedziel 10:
a
00

GKS Pszczew - Obra
Bledzew

senior

sparing

sztuc
zna

30

20

niedziel 13:
a
00

As Pieski - Zjednoczeni
Przytoczna

senior

sparing

sztuc
zna

30

15

niedziel 16:
a
00

FC Kursko - Victoria
Szczaniec

senior

sparing

sztuc
zna

30

20

sobota

.09:
00

Orzeł Międzyrzecz

junior

sparing

sztuc
zna

30

20

sobota

12: Orzeł Międzyrzecz - Obra
senior
00
Kościan

sparing

sztuc
zna

30

25

senior

sparing

sztuc
zna

30

20

niedziel 13: Zjednoczeni Przytoczna senior
a
00
Sokół Dąbrówka

sparing

sztuc
zna

30

15

niedziel 16:
a
00

sparing

sztuc
zna

30

25

senior

sparing

sztuc
zna

30

15.

junior

sparing

sztuc
zna

30

15.

senior

sparing

sztuc
zna

30

35.

senior

sparing

sztuc
zna

30

35.

niedziel 10:
a
00

Obra Bledzew - Sokół
Gościm

FC Kursko - Zjednoczeni
Lubrza

senior

MARZEC 2019
2019
2
15:
-03- sobota
FC Kursko - GKP Pszczew
1.
00
02
2019
2
niedziel 12:
-03Orzeł Międzyrzecz
2.
a
00
03
2019
2
niedziel 15:
Orzeł II Międzyrzecz -033.
a
00
Iskra Łagów
03
2 2019 niedziel 15: Zjednoczeni Przytoczna 4. -03a
00
Obra Bledzew
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2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2
9.
3
0.
3
1.
3
2.
3
3.

03
2019
-0309
2019
-0310
2019
-0310
2019
-0316
2019
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-0321
2019
-0323
2019
-0323
2019
-0323

sobota

12: Budowlani Murzynowo junior
00
Warta Gorzów Wlkp.

sparing

sztuc
zna

30

30.

niedziel 12:
a
00

Rusinów - Glińsk

senior

sparing

sztuc
zna

30

15.

niedziel 15:
a
00

FC Kursko - Sokół
Dąbrówka Wlkp.

senior

sparing

sztuc
zna
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25.
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L.
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00
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okręgowa zna
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80.
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120

30.

sobota
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a
00
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k
00

FC Kursko - Mostki

senior

sparing

sztuc
zna

"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"

sobota

10:
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junior

sparing

sztuc
zna

30

30.

sobota

14:
00

FC Kursko

senior

sparing

sztuc
zna

30

20.

sobota

16:
00

Orzeł Międzyrzecz
Zieloni Lubiechnia W.

senior

L.
sztuc
okręgowa zna

30

70.

Kadra woj. Lubuskiego
(orlik i młodzik)

orlik /
odwołany
młodzi
dn.11.03.2019 r.
k

0

0.

FC Kursko - TS Celuloza
Kostrzyn

senior

sztuc
zna

30

30.

125

35

30

115

30

35

11:
2019
3
niedziel 00 -034.
a
13:
24
00
2019
3
niedziel 16:
-035.
a
00
31

klasa A

KWIECIEŃ 2019
3
6.
3
7.
3

2019
czwarte 10:
-04k
00
04
2019
15:
-04- sobota
00
06
2019 niedziel 12:
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"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
Orzeł Międzyrzecz Zjednoczeni Przytoczna

senior

Orzeł Międzyrzecz - Stal

junior

L.
sztuc
okręgowa zna
II liga

sztuc
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8. -03a
00
14
2019
3
niedziel 16:
-049.
a
00
14
2019
4
12:
-04- sobota
0.
00
20
2019
4
czwarte 10:
-041.
k
00
25
2019
4
16:
-04- piątek
2.
00
26
2019
4
10:
-04- sobota
3.
00
27
2019
4
niedziel 16:
-044.
a
00
28

Sulęcin

młodsz okręgowa
y
B1

FC Kursko Smogórzanka Smogóry

senior

Orzeł Międzyrzecz Łucznik Strzelce
Krajeńskie

senior

zna
sztuc
zna

30

40

L.
sztuc
okręgowa zna

30

90

115

30

30

30

30

25

sztuc
zna

30

95

odwołany na 09.05.2019

0.

0.

L.
sztuc
okręgowa zna

30.

85.

30.

25.

30.

35.

30.

45.

120

20

30

25

30

25

klasa A

"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
Orzeł II Międzyrzecz Orzeł Międzyrzecz

orlik

Orzeł Międzyrzecz Lubuszanin Drezdenko

żak

FC Kursko - Pogoń
Krzeszyce

senior

II liga
sztuc
okręgowa
zna
E1
II liga
sztuc
okręgowa
zna
F1
klasa A

MAJ 2019
01.05
4
.2019
5.
.
01.05
4
.2019
6.
.
05.05
4
.2019
7.
.
05.05
4
.2019
8.
.
05.05
4
.2019
9.
.
09.05
5
.2019
0.
.
09.05
5
.2019
1.
.
5 10.05

środa

11:
30

Orzeł Międzyrzecz Spartak Deszczno

środa

15:
00

Orzeł Międzyrzecz - Stal
Sulęcin

niedziel 10:
a
00

Orzeł II Międzyrzecz Dąb Górki Noteckie

niedziel 12:
a
00

Orzeł Międzyrzecz Radowiak Drezdenko

niedziel 15:
a
30

Orzeł II Międzyrzecz Iskra Gorzów Wlkp.

czwarte 10:
k
00
czwarte 17:
k
00
piątek

17:

senior

II liga
sztuc
Orlik II okręgowa
zna
E1
junior
II liga
sztuc
młodsz okręgowa
zna
y
B1
senior

klasa B

sztuc
zna

"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"

Orzeł Międzyrzecz
Orzeł Międzyrzecz -
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II liga
młodzi
sztuc
okręgowa
k
zna
D1
żak
II liga
sztuc

www.miedzyrzecz.pl

2. .2019
.
12.05
5
.2019
3.
.
15.05
5
.2019
4.
.
16.05
5
.2019
5.
.
16.05
5
.2019
6.
.
18.05
5
.2019
7.
.
22.05
5
.2019
8.
.

00
niedziel 16:
a
00
środa

18:
00

czwarte 17:
k
00
czwarte 17:
k
00

Zjednoczeni Przytoczna
FC Kursko - KS
Lubniewiczanka
Lubniewice

senior

klasa A

zna
sztuc
zna

30

80

30

35

30

40

30

35

L.
sztuc
okręgowa zna

30

105

II liga
młodzi
sztuc
okręgowa
k
zna
D1

30

35

open

sztuc
zna

110

40

przeds
zkolaki

sztuc
zna

45

20

30

30

30

30

30

25

sztuc
zna

30

35

II liga
sztuc
okręgowa
zna
F1

30

25

junior
II liga
sztuc
młodsz okręgowa
zna
y
B1
II liga
Orzeł Międzyrzecz sztuc
orlik okręgowa
Lubuszanin Drezdenko
zna
E1
II liga
Orzeł II Międzyrzecz sztuc
orlik okręgowa
Zjednoczeni Przytoczna
zna
E1
Orzeł Międzyrzecz Pogoń Skwierzyna

sobota

16:
00

Orzeł Miedzyrzecz Spartak Deszczno

środa

16:
00

Orzeł Międzyrzecz Warta II Gorzów Wlkp.

07:
2019
5
czwarte 00-05Olimpiada Sportowa ŚDS
9.
k
16:
23
00
09:
2019
6
00 Mini Olimpiada
-05- piątek
0.
11:
Przedszkolaków SP 2.
24
00
2019
6
17:
Orzeł Międzyrzecz -05- piątek
1.
00
Pionier Zwierzyń
24
26.05
6
niedziel 11:
Orzeł Międzyrzecz .2019
2.
a
00
Stilon II Gorzów Wlkp.
.
26.05
6
niedziel 13:
Orzeł II Międzyrzecz .2019
3.
a
30 Lubuszanin Drezdenko
.
26.05
6
niedziel 16:
.2019
FC Kursko - GKP Pszczew
4.
a
00
.
29.05
6
Orzeł Międzyrzecz - Dąb
.2019 środa
5.
Górki Noteckie
.
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okręgowa
F1

senior

II liga
sztuc
orlik okręgowa
zna
E1
II liga
młodzi
sztuc
okręgowa
k
zna
E1
II liga
sztuc
senior okręgowa
zna
D1
senior

żak

klasa A
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29.05
6
.2019 środa
6.
.
30.05
6
czwarte 10:
.2019
7.
k
00
.

Orzeł Międzyrzecz Stilon II Gorzów Wlkp.

II liga
młodzi
sztuc
okręgowa
k
zna
D1

"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE"
CZERWIEC 2019
junior
II liga
Orzeł Międzyrzecz sztuc
młodsz okręgowa
Polonia Słubice
zna
y
B1
L.
Orzeł Międzyrzecz sztuc
senior Okręgow
Kasztelania Santok
zna
a

2019
6
-06- sobota
8.
01
2019
6
17:
-06- sobota
9.
00
01
2019
7
niedziel 17:
sztuc
-06FC Kursko - As Pieski
senior klasa A
0.
a
00
zna
02
2019
7
czwarte 10:
"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE" - FINAŁ -061.
k
00
ODWOŁANY (UPAŁ-SPIEKOTA)
06
2019
II liga
7
Orzeł Międzyrzecz sztuc
-06- sobota
żak okręgowa
2.
Pogoń Skwierzyna
zna
08
F1
2019
II liga
7
Orzeł Międzyrzecz - Piast młodzi
sztuc
-06- sobota
okręgowa
3.
Karnin
k
zna
08
D1
2019
junior
II liga
7
Orzeł Międzyrzecz sztuc
-06- sobota
młodsz okręgowa
4.
Stilon II Gorzów Wlkp.
zna
08
y
B1
2019
junior
II liga
7
Orzeł Międzyrzecz sztuc
-06- sobota
młodsz okręgowa
5.
Warta II Gorzów Wlkp.
zna
15
y
B1
2019
7
17: Orzeł Międzyrzecz - LZS
L.
sztuc
-06- sobota
senior
6.
00
Bobrówko
okręgowa zna
15
2019
7
niedziel 18:
FC Kursko - Zorza
sztuc
-06senior klasa A
7.
a
00
Kowalów
zna
16
2019
Meeting
7
16:
głów
-06- sobota
lekkoatletyczny pamięci open
8.
00
ny
22
Ireny Szewińskiej
LIPIEC 2019.
7 2019
18:
Orzeł Międzyrzecz towarzysk głów
wtorek
senior
9. -0700
Victoria Szczaniec
i
ne
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30

20

115

40

30

45

30

30

30

20

0

0

30

20

30

25

30

40

30

35

30

85

30

20

30
168
30.

20.
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8
0.
8
1.

16
2019
-07- wtorek
23
2019
-07- wtorek
30

18:
00

Orzeł Międzyrzecz Lubniewiczanka
Lubniewice

senior

towarzysk
głów
i
ne

30.

35.

18:
00

Orzeł Międzyrzecz - TS
Przylep

senior

towarzysk
głów
i
ne

30.

30.

18: Orzeł Międzyrzecz - GKP
towarzysk głów
senior
00
Pszczew
i
ne

30.

85.

środa

18:
00

FC Kursko - SHR
Wojcieszyce

senior

30.

35.

sobota

18:
00

FC Kursko - Zieloni
Lubiechnia

senior

sztuc
zna

30.

55.

czwarte 17:
k
00

Orzeł Międzyrzecz Polonia Lipki Wielkie

senior

klasa
głów
okręgowa
ne

30.

70.

niedziel 17:
a
00

FC Kursko - Zorza
Kowalów

senior

30.

25.

30.

40.

30.

70.

głów
ne

30.

35.

sztuc
zna

30.

25.

SIEPRIEŃ 2019
06.08
8
.2019
2.
.
07.08
8
.2019
3.
.
10.08
8
.2019
4.
.
2019
8
-085.
15
2019
8
-086.
25
2019
8
-087.
31
2019
8
-098.
01
2019
8
-099.
01
2019
9
-090.
08
2019
9
-091.
08
2019
9
-092.
08
9 2019

wtorek

sobota

11:
00

niedziel 11:
a
00

towarzysk sztuc
i
zna
Puchar
Polski

klasa A

sztuc
zna

II liga
junior
okręgowa sztuc
mł.
B1 gr. 1
zna
WRZESIEN 2019
Orzeł Międzyrzecz klasa
Łucznik Strzelce
senior
głów
okręgowa
Krajeńskie
ne

Orzeł Międzyrzecz Lubuszanin Drezdenko

niedziel 14:
a
30

Orzeł Międzyrzecz II Błyskawica Lipie Góry

senior

klasa B

niedziel 10:
a
00

Orzeł Międzyrzecz - AP
Reissa Drezdenko

orlik

orlik II
U11 Ei

niedziel 12:
a
00

Orzeł Międzyrzecz - AP
Reissa Drezdenko

II liga
młodzi
okręgowa sztuc
k
D1 gr. 2
zna

30.

30.

niedziel 17:
a
00

FC Kursko - SKP Słubice

senior

klasa A

sztuc
zna

30.

24.

Orzeł Międzyrzecz -

senior

PP

głów

30.

69.

środa

16:
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3. -0911
2019
9
-094.
14
2019
9
-095.
14
2019
9
-096.
15
2019
9
-097.
17
2019
9
-098.
18
2019
9
-099.
22
1 2019
0 -090. 25
1 2019
0 -091. 28
1 2019
0 -092. 28
1 2019
0 -093. 29

30

Łucznik Strzelce
Krajeńskie

sobota

11:
00

Orzeł Międzyrzecz Pogoń Krzeszyce

orlik

sobota

16:
00

Orzeł Międzyrzecz Kasztelania Santok

senior

Orzeł Międzyrzecz II Leśnik Buszów

senior

niedziel 15:
a
00
wtorek

10:
30

środa

17:
00

niedziel 16:
a
00

ne
orlik II
U11 Ei

sztuc
zna

30.

20.

klasa
głów
okręgowa
ne

30.

120.

30.

25.

120.

30.

II liga
junior
głów
okręgowa
mł.
ne
B1 gr. 1

30.

25.

FC Kursko - Odra
Górzyca

senior

klasa A

sztuc
zna

30.

30.

Puchar
Polski

głów
ne

30.

60.

klasa B

głów
ne

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
Orzeł Międzyrzecz Lubuszanin Drezdenko

środa

16:
00

Orzeł Międzyrzecz Spójnia Ośno Lubuskie

senior

sobota

12:
00

Orzeł Międzyrzecz Lubuszanin Drezdenko

II liga
młodzi
okręgowa sztuc
k
D1
zna

30.

25.

sobota

16:
00

Orzeł Międzyrzecz Zjednoczeni Przytoczna

senior

klasa
głów
okręgowa
ne

30.

85.

Orzeł Międzyrzecz II Warta Wawrów

senior

30.

40.

125

25

niedziel 15:
a
00

klasa B

głów
ne

PAŹDZIERNIK 2019
1 2019
0 -104. 02
1 2019
0 -105. 04

środa

10:
30

piątek

16:
00 18:
00

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

Orzeł Międzyrzecz

1 2019
niedziel 15:
0 -10a
00
6. 06
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FC Kursko Lubniewiczanka
Lubniewice

turniej - żak gr. 5.

sztuc
zna

30

30

senior

sztuc
zna

30

25

klasa A

www.miedzyrzecz.pl

1 2019
0 -107. 11

piątek

1 2019
0 -108. 11

piątek

1
0
9.
1
1
0.
1
1
1.
1
1
2.
1
1
3.
1
1
4.
1
1
5.
1
1
6.

2019
-1011
2019
-1012
2019
-1013
2019
-1014
2019
-1015
2019
-1016
2019
-1016
2019
-1020

piątek

09:
00 14:
00
16:
00 18:
00
do
20:
00

Centru Kształcenia
Ustawicznego

TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ

sztuc
zna

40

30

Orzeł Międzyrzecz II -

turniej - żak gr. 5.

sztuc
zna

30

25

14

0

30

30

30

25

30

15

GMINNY WIECZÓR BIEGOWY

15: Orzeł Międzyrzecz - Róża
klasa
senior
głów
00
Różanki
okręgowa
ne
II liga
niedziel 12: Orzeł Międzyrzecz - GKS junior
sztuc
okręgowa
a
00
Bledzew
mł.
zna
B1 gr. 1
sobota

poniedz 17:
iałek
00

Orzeł Międzyrzecz Spójnia Ośno Lubuskie

orlik II

orlik II
U11 Ei

sztuc
zna

wtorek

do
20:
00

GMINNY WIECZÓR BIEGOWY

13

0

środa

10:
30

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

80

20

środa

17:
00

II liga
junior
okręgowa sztuc
mł.
B1 gr. 1
zna

30

20

senior

30

25

niedziel 15:
a
00

09:
1 2019
poniedz 00 1 -10iałek
13:
7. 21
00
09:
1 2019
00 1 -10- wtorek
13:
8. 22
00
1 2019
do
1 -10- wtorek 20:
9. 22
00

RAPORT O STANIE GMINY

Orzeł Międzyrzecz Pogoń Skwierzyna
Orzeł II Międzyrzecz Nietoperz Gardzko

klasa B

głów
ne

„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” - turniej U-8 U-10 U-12

sztuc
zna

60

15

„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” - turniej U-8 U-10 U-12

sztuc
zna

60

15

15

0

GMINNY WIECZÓR BIEGOWY
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1
2
0.
1
2
1.
1
2
2.
1
2
3.
1
2
4.
1
2
5.
1
2
6.
1
2
7.
1
2
8.
1
2
9.
1
3
0.
1
3
1.
1
3
2.
1
3

2019
II liga
11: Orzeł Międzyrzecz - Piast junior
-10- sobota
okręgowa
00
Karnin
mł.
26
B1 gr. 1
2019
15:
Orzeł Międzyrzecz klasa
-10- sobota
senior
00
Czarni Witnica
okręgowa
26
2019
niedziel 16:
FC Kursko - Chrobry
-10senior klasa A
a
00
Drzeńsk
27
2019
poniedz 17: Orzeł Międzyrzecz - PAP
orlik II
-10iałek
00
II Bosko
U11 Ei
28
2019
do
-10- wtorek 20:
GMINNY WIECZÓR BIEGOWY
22
00
2019
II liga
12: Orzeł Międzyrzecz - Arka młodzi
-11- sobota
okręgowa
00
Mierzęcin
k
09
D1
LISTOPAD 2019
2019
niedziel 14:
Orzeł II Międzyrzecz -11senior klasa B
a
00
Zryw Głęboczek
03
2019
do
-11- wtorek 20:
GMINNY WIECZÓR BIEGOWY
05
00
2019
14: Orzeł Międzyrzecz - Stal
klasa
-11- sobota
senior
00
Sulęcin
okręgowa
09
2019
niedziel 14:
FC Kursko - Znicz
-11senior klasa A
a
00
Trzemeszno Lubuskie
10
2019
poniedz 13:
-11IV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
iałek
00
11
2019
do
-11- wtorek 20:
GMINNY WIECZÓR BIEGOWY
12
00
10:
2019
00 PZPN Akademia
konsultacja
-11- sobota
14:
Młodych Orłów
Tomasz
16
00
2019
11:
Orzeł Międzyrzecz junior II liga
sobota
-1100
Łucznik Strzelce
mł. okręgowa
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sztuc
zna

30

20

30

95

sztuc
zna

30

15

sztuc
zna

30

20

głów
ne

12
0
sztuc
zna

30

10

30

15

14

0

głów
ne

30

85

sztuc
zna

30

20

120

55

15

0

45

0

30

30

głów
ne

sztuc
zna
sztuc
zna
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3. 16
1 2019
3 -114. 30

Krajeńskie
sobota

10: Konsultacja szkoleniowa
00
kadry województwa

B1 gr. 1
r.
kadra
sztuc
2006- wojewód
zna
2007
zka

30

0

- sportowe organizowane przez MOSiW na pozostałych obiektach:
Dzień
Dat
God
Lp.
tygod
a
zina
nia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

201
90105
201
90106
201
90106
201
90106
201
90106
201
90106
201
90106
201
901-

Katego
Rodzaj
ria
Nazwa wydarzenia
wydarze
wieko
nia
wa
STYCZEŃ 2019

sobot 18:0 Orzeł Międzyrzecz - KS Stal
senior
a
0
Grudziądz

niedz 16:0
iela
0

niedz 15:4
iela
0

niedz 17:2
iela
0

Lubniewiczanka
Lubniewica - FC Indiko

Obrawalde - Ślusarek

Praefa - Mafia

senior

senior

senior

niedz 18:0
Rosomak - Sanipo-Valentin senior
iela
0

niedz 18:4 FC Kleszczewo - Uchański
iela
0
Logistyka

niedz 19:2
iela
0

Kris-Bud

senior

senior

sobot 09:0 Ogólnopolski turniej mini dzieci
a
0
piłki siatkowej
starsza

RAPORT O STANIE GMINY

II liga

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

turniej

Obiekt

Ilość Ilość
ucze widzó
stnik w/kibi
ów
ców

hala
30

170

32

102

30

140

32

200

29

190

28

80

20

90

130

60

hala

hala

hala

hala

hala

hala

hala
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

12
201
90113
201
90113
201
90113
201
90113
201
90113
201
90113
201
90113
201
90114
201
90114
201
90115
201
9-

niedz 09:0 Turniej piłki nożnej z cyklu
iela
0
"Orzeł Cup"

niedz 16:0
iela
0

niedz 16:4
iela
0

niedz 17:2
iela
0

niedz 18:0
iela
0

Obrawalde - Rosomak

Lubniewiczanka
Lubniewice - Praefa

Annsport - FCK Tobago

Orła Cień - Uchański
Logistyka

żak

senior

senior

senior

senior

niedz 18:4
Ślusarek - Sanipol-Valentin senior
iela
0

niedz 19:2
iela
0

FC Indiko - Mafia

ponie
10:3
dział
0
ek

Ferie - otwarta hala

ponie
10:0
dział
0
ek

Ferie - tor dmuchany

wtor 10:3
ek
0
wtor 10:0
ek
0

senior

turniej

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

dzieci i
młodzi
eż

gry

dzieci

zabawy

hala
100

120

30

170

32

90

30

150

26

110

22

100

26

210

hala

hala

hala

hala

hala

hala

hala
90
basen
60

Ferie - otwarta hala

Ferie - tor dmuchany
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dzieci i
młodzi
eż

gry

dzieci

zabawy

hala
85
basen

45

www.miedzyrzecz.pl

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

01.1
5
201
90116
201
90116
201
90117
201
90117
201
90118
201
90118
201
90119
201
90120
201
90120
201
90120
201

10:3
środa
0

środa

10:0
0

Ferie - otwarta hala

Ferie - tor dmuchany

dzieci i
młodzi
eż

gry

dzieci

zabawy

hala
70
basen
60

czwa 10:3
rtek 0:00

czwa 10:0
rtek
0

Ferie - otwarta hala

Ferie - tor dmuchany

dzieci i
młodzi
eż

gry

dzieci

zabawy

hala
56
basen
75

czwa 10:3
rtek 0:00

czwa 10:0
rtek
0

Ferie - otwarta hala

Ferie - tor dmuchany

dzieci i
młodzi
eż

gry

dzieci

zabawy

hala
62
basen
83

sobot 18:0
a
0

niedz 16:0
iela
0

niedz 16:4
iela
0

Orzeł Miedzyrzecz - UKS
OPP Powiat Kołobrzeski

senior

Lubniewiczanka
Lubniewice - Uchański
Logistyka

senior

Kris-Bud - Ślusarek

senior

II liga

MLH

MLH

hala

28

70

26

115

29
32

143
220

hala

senior

MLH

hala

niedz 18:0

senior

MLH

hala
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210

hala

niedz 17:2
FC Kleszczewo - FC Indiko
iela
0
Annsport - Rosmak

30
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

90120
201
90120
201
90120
201
90121
201
90121
201
90122
201
90122
201
90123
201
90123
201
90124
201
90124

iela

0

niedz 18:4
iela
0

niedz 19:2
iela
0

Orła Cień - Praefa

Obrawalde - FCK Tobago

ponie
10:0
dział
0
ek

Ferie - turniej siatkówki

ponie
10:0
dział
0
ek

Ferie - bezpatna nauka
pływania

senior

senior

dzieci i
młodzi
eż

MLH

MLH

gry

dzieci pływanie

hala
26

170

32

189

38

52

hala

hala

basen
10

wtor 10:3 Ferie - turniej halowej piłki
dzieci
ek
0
nożnej

gry

hala
50

wtor 10:0
ek
0

Ferie - bezpatna nauka
pływania

dzieci pływanie

20

basen
7

10:3
środa
0

środa

10:0
0

Ferie - turniej piłki
koszowej

Ferie - bezpatna nauka
pływania

dzieci i
młodzi
eż

gry

hala
24

dzieci pływanie

15

basen
12

czwa 10:3
rtek
0

Ferie - turniej tenisa
stołowego

dzieci

gry

hala
22

czwa 10:0
rtek
0

Ferie - bezpatna nauka
pływania

Strona 115 z 179
RAPORT O STANIE GMINY

dzieci pływanie

basen
6
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17

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

201
90125
201
90125
201
90126
201
90127
201
90127
201
90127
201
90127
201
90127
201
90127
201
90127
201
90130

piąte 10:3
Ferie - turniej badmintona
k
0

dzici

gry

hala
15

piąte 10:0
k
0

Ferie - bezpatna nauka
pływania

dzieci pływanie

basen
13

Mobilna Akademia
sobot 10:0
dzieci Młodych Orłów - Szkolenie
a
0
dorosli
pokazowe gry
niedz 11:0
iela
0

Bieg uliczny pn. "Bieg
wyzwolenia"

gry

hala
60

dorosli bieganie

20

OW
180

niedz 16:0
iela
0

niedz 16:4
iela
0

niedz 17:2
iela
0

niedz 18:0
iela
0

niedz 18:4
iela
0

niedz 19:2
iela
0

środa

10:0
0

RAPORT O STANIE GMINY

Sanipol-Valentin Annsport

Mafia - Orła Cien

Kris-Bud - Obrawalde

dorośli

dorosli

dorośli

FC Kleszczewo Lubniewiczanka
Lubniewice

dorośli

Ślusarek - FCK Tobago

dorosli

Fc Indiko - Uchański
Logistyka
Grand Prix szkół
podstawowych w
pływaniu

dorośli

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

dzieci pływanie

hala
32

180

24

200

27

140

22

80

28

180

18

120

100

60

hala

hala

hala

hala

hala

basen
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201
9- czwa 10:0 Turniej piłki nożnej szkół o młodzi
52.
01- rtek
0
profilu mindurowym
eż
31
LUTY 2019
201
9- sobot 18:0 Orzeł miedzyrzecz - SMS dorosli
53.
02a
0
Police
o
02
201
żak,
9- sobot 09:0 Turniej piłkarski Akademi
54.
skrzat,
02a
0
Młodych Orłów
orlik
02
201
9- niedz 16:0
55.
Fc Indiko - Praefa
drośli
02- iela
0
03
201
9- niedz 16:4
Obrawalde - Sanipol56.
dorośli
02- iela
0
Valentin
03
201
9- niedz 17:2
57.
FC Klesczewo - Orła Cien dorośli
02- iela
0
03
201
9- niedz 18:0
58.
Kris-Bud - Annsport
dorosli
02- iela
0
03
201
9- niedz 18:4
Lubniewiczanka
59.
dorosli
02- iela
0
Lubniewice - Mafia
03
201
9- niedz 19:2
60.
Ślusarek - Rosomak
dorosli
02- iela
0
03
201
909:3
Bal karnawałowy
61.
środa
dzieci
020
przedszkola Nr 4
06
201 sobot 18:0 Orzeł Międzyrzecz - Trójka
62.
dorośli
9a
0
Nakło
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gry

II liga

gry

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

zabawy

hala
50

70

30

210

90

150

23

120

26

140

30

90

25

100

26

120

32

190

hala

hala

hala

hala

hala

hala

hala

hala

hala
50

II liga

hala

30

200

www.miedzyrzecz.pl

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

0216
201
90217
201
90220
201
90222
201
90223
201
90223
201
90223
201
90223
201
90224
201
90224
201
90224
201

niedz 18:0 Orzeł Międzyrzecz - Trójka
dorośli
iela
0
Nakło

środa

10:0
0

piąte 10:0
k
0

sobot 16:4
a
0

sobot 17:2
a
0

sobot 18:0
a
0

sobot 18:4
a
0

Targi pracy

młodzi
eżwystawa
dorośli

Miestrzostwa powiatu w
mini piłce siatkowej
dziewcząt

dzieci

Praefa - Krisbud

dorośli

FC Kleszczewo - FCK
Tobaga

dorosli

Sanipol-Valentin lubniewiczanka
Lubniewice

dorśli

Uchański Logistyka Rosomak

dorośli

niedz 16:4 Annsport - Lubniewiczanka
dorśli
iela
0
Lubniewice

niedz 17:2
iela
0

Orła Cień - Ślusarek

II liga

dorśli

gry

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

MLH

hala
160

50

220

10

70

20

60

28

50

22

120

28

180

32

200

30

160

30
32

100
190

hala

sala SP 3

hala

hala

hala

hala

hala

hala

niedz 18:0
iela
0

Uchański Logistyka Sanipol-Valentin

dorośli

MLH

hala

niedz 18:4

Mafia - Rosomak

dorośli

MLH

hala
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30
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90224

iela

0

MARZEC 2019
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

201
90301
201
90302
201
90302
201
90302
201
90302
201
90309
201
90310
201
90316
201
90326
201
903-

piąte 10:0
k
0

Miestrzostwa powiatu w
mini piłce siatkowej
chłopców

dzieci

sobot 15:0 Rosomak - lubniewiczanka
dorośli
a
0
Lubniewice

sobot 15:4
a
0

Sanipol-Valentin Uchański Logistyka
Sanipol-Valentin Lubniewiczanka
Lubniewice

doreśli

Rosomak - Uchański
Logistyka

dorśli

sobot 16:5
a
0

sobot 17:3
a
0

dorośli

sobot 18:0
Orzeł Międzyrzecz dorośli
a
0
Uniwersytet Zielona Góra

niedz 18:0
Orzeł Międzyrzecz dorośli
iela
0
Uniwersytet Zielona Góra

sobot 10:0
a
0

Kobiety - Kobietom

MLH

MLH

MLH

MLH

II liga

II liga

wszysc pokazyy
wykłady

Grand Prix szkół
podstawowych w
pływaniu

dzieci pływanie

Targi edukacji i pracy

pokazymłodzi
prezenta
eż
cje

wtor 10:0
ek
0
czwa 10:0
rtek
0

gry
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sala SP 3
12

50

32

200

25

120

22

80

32

180

30

200

30

160

40

130

basen

98

50

hala

50

220

hala

hala

hala

hala

hala

hala

hala

www.miedzyrzecz.pl

28
201
9- sobot 13:0 Maraton zumby i fitness - wszysc
84.
03a
0
charytatywny
y
30
KWIECIEŃ 2019
201
Mistrzostwa Powiatu w
szkoły
910:3
86.
środa
piłce nożnej dziewcząt i średni
040
chłopców
e
03
201
Mistrzostwa Okręgu w
9- piąte 09:3
87.
piłce siatkowej służb
dorosli
04k
0
mundurowych
12
201
Turniej drużyn
9- niedz 09:0
wszysc
88.
ochotniczych straży
04- iela
0
y
pożarnych
14
MAJ 2019
201
9- czwa 18:0 Bieg uliczny pn. "Bieg po
89.
dorośli
05- rtek
0
słońce"
02
201
9- piąte 11:0
Bieg uliczny pn. "Bieg
90.
dorośli
05k
0
konstytucji"
03
201
Mistrzostwa Polski w
9- piąte 09:0
siatkówce aresztów
91.
dorośli
05k
0
śledczych i zakładów
10
karnych
201
9- sobot 10:3
92.
Gminne zawody OSP
dzieci
05a
0
25
201
9- wtor 10:0 Zawody finałowe Grand
93.
dzieci
05- ek
0
Prix szkół podstawowych
28
CZERWIEC 2019
201
Bieg uliczny pn.
sobot 11:0
94. 9"Międzyrzecka dziesiątka- dorosli
a
0
06bieg weterana"
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ćwiczeni
aprezenta
cje

hala

turniej

Orlik

turniej

turniej

bieganie

bieganie

turniej połfinał

20

160

60

20

60

100

56

40

hala

hala

KaławaPniewoWysoka

Międzyrz
ecz

110

hala

zabawyturnieje Wyszano
wo

80

90

120

250

97

60

130

80

pływanie
basen

bieganie Międzyrz
ecz
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95.

96.

97.

98.

99.

10
0.

10
1.

10
2.

01
201
90601
201
90602
201
9060
7
201
90607
201
90608
201
90609
201
90613
201
90628

sobot 10:3
a
0

niedz 10:3
iela
0

piąte 17:3
k
0

piąte 10:3
k
0

sobot 10:3
a
0

niedz 10:3
iela
0

Dni talentu Akademi
Młodych Orłów

Dni talentu Akademi
Młodych Orłów

Orzeł Międzyrzecz Sponsorzy

Dni talentu Akademi
Młodych Orłów

Dni talentu Akademi
Młodych Orłów

Dni talentu Akademi
Młodych Orłów

dzieci

dzieci

dorośli

dzieci

dzieci

dzieci

piłka
nożna

piłka
nożna

siatkówk
a

piłka
nożna

piłka
nożna

piłka
nożna

orlik
100

80

80

30

30

100

120

50

150

30

orlik

hala

orlik

orlik

orlik
70

czwa 16:3
rtek
0

piąte 18:3
k
0

Zakończenie roku
szkolnego

Impreza integracyjna 17
WBZ

dzieci

występy
hala

60

hala

180

OW

70

200

dorośli występy

LIPIEC 2019
201
10 9- sobot 16:0
3. 07a
0
06
201
10 9- wtor 10:0
4. 07- ek
0
09
10 201 czwa 10:0

Warsztaty plastyczne

Otwarta strefa rekreacji
Otwarta strefa rekreacji
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dzieci

wszysc
y
wszysc

zabawy

gry
gry

OW
OW

50
15

www.miedzyrzecz.pl

5.

10
6.

10
7.

10
8.

10
9.

11
0.

11
1.

11
2.

11
3.

90711
201
90714
201
90716
201
90718
201
90720
201
90720
201
90723
201
90726
201
90730

rtek

0

y

niedz 10:0
wszysc
Turniej siatkówki plażowej
iela
0
y

gry

OW
12

wtor 10:0
ek
0

Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

gry

20

OW
30

czwa 10:0
rtek
0

Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

gry

OW
25

sobot 11:0
wszysc
II rajd rowerowy "Kupały:
a
0
y

sobot 16:0
a
0

wtor 11:0
ek
0

Warsztaty plastyczne

Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

wszysc
y

rajd
hala-OW

40

OW

70

90

gry

gry

OW
25

piąte 17:0
Bieg pn. "Maraton sztafet" dorośli bieganie
k
0
OW
wtor 11:0
ek
0

Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

gry

150

200

OW
30

SIEPRIEŃ 2019
201
11 9- czwa 11:0
4. 08- rtek
0
01
201
11
wtor 11:0
95.
ek
0
08-
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Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

gry

OW
40

Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

gry

OW
30
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11
6.

11
7.

11
8.

11
9.

12
0.

12
1.

12
2.

06
201
90809
201
90810
201
90813
201
90815
201
90817
201
90817
201
90822

piąte 16:0
k
0

sobot 17:0
a
0

wtor 11:0
ek
0

Warsztaty plastyczne

Fitness z elementami
treningu funkcjonalnego

Otwarta strefa rekreacji

wszysc
y

gry
OW

60

OW

28

wszysc ćwiczeni
y
a

wszysc
y

gry

OW
40

czwa 11:0
rtek
0

Bieg uliczny pn. "Bieg
żołnierza"

dorośli bieganie

Kęszyca
leśna
130

sobot 15:0
a
0

Warsztaty plastyczne

wszysc
y

gry

OW
80

sobot 17:0
a
0

Fitness z elementami
treningu funkcjonalnego

wszysc ćwiczeni
y
a

OW
35

czwa 13:0
rtek
0

Otwarcie oczyszczalni

wszysc
y

gala

Kęszyca
Leśna
26

WRZESIEN 2019
201
90901
201
12 94. 0906
201
12 95. 0911
12 201
12
3.

niedz 11:0 Rocznica wybuchu II wojny wszysc
iela
0
światowej
y

gala

Międzyrz
ecz
60

piąte 08:0
k
0

środa

Mistrzostwa 17 WBZ w
pływaniu

dorośli pływanie

09:0 Mistrzostwa Dowództwa
dorośli pływanie
0 Generalnego Sił Zbrajnych

czwa 09:0

Mistrzostwa Dowództwa
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dorośli pływanie

basen
90

20

100
86

120
100

basen
basen

www.miedzyrzecz.pl

6.

12
7.

12
8.

12
9.

13
0.

13
1.

90912
201
90914
201
90914
201
90914
201
90920
201
90928

rtek

0

sobot 10:0
a
0

sobot 12:3
a
0

Generalnego Sił Zbrajnych

Orzeł Międzyrzecz Olimpia sulęcin

Astra Nowa Sól - Olimpia
Sulęcin

dorośli

dorośli

siatkówk
a

siatkówk
a

sobot 16:3 Orzeł Międzyrzecz - Astra
siatkówk
dorośli
a
0
Nowa Sól
a

piąte 09:3
k
0

sobot 18:0
a
0

Warsztaty Terapi
Zajęciowej

Orzeł Międzyrzecz - SMS
Police

hala
60

30

80

30

40

90

40

30

120

30

140

hala

hala

niepeł prace
nospra artystycz
wni
ne

hala

dorośli

hala

II liga

30

PAŹDZIERNIK 2019.
13
2.

13
3.

13
4.

13
5.
13
6.

201
91005
201
91011
201
91018
201
91019
201
910-

sobot 18:0
a
0

piąte 16:3
k
0

Orzeł Międzyrzecz - Trefl
Gdańsk

Szkolenie Mobilnej
Akademi Młodych Orłów

dorośli

wszysc
y

II liga

piłka
nożna

hala

orlik
60

piąte 09:0
k
0

Turniej mini siatkówki o
puchar Starosty
Miedzyrzeckiego

dzieci

siatkówk
a

sobot 17:0 Orzeł Międzyrzecz - Noteć
siatkówk
dorośli
a
0
Czarnków
a
niedz 14:0
iela
0
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Mistrzostwa Polski
Amatorów w pływaniu

wszysc
pływanie
y

hala
40

80

30

110

130

80

hala

basen
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20
201
13 9- wtor 09:0
7. 10- ek
0
29

Kurso-konferencja PZPN

wszysc
y

piłka
nożna

hala

LISTOPAD 2019.
13
8.

13
9.

14
0.

14
1.

14
2.

14
3.

14
4.

14
5.

14
6.
14

201
91110
201
91111
201
91116
201
91116
201
91123
201
91124
201
91124
201
91124
201
91124
201

niedz 10:0
iela
0

Piknik militarny

wszysc
występy
y

plac
ratusz
60

ponie
13:0
dział
0
ek
sobot 13:0
a
0

sobot 19:0
a
0

sobot 17:0
a
0

Bieg niepodległości

dorośli bieganie

niedz 15:4
iela
0

niedz 16:1
iela
0

miasto
60

Dzień podchorążego

Dzień podchorążego

Orzeł Międzyrzecz - Stal
Grudziądz

zawody
wszysc
strzeleck
y
ie

hala

wszysc
koncert
y

hala

dorośli

niedz 14:0
KTS Obrzyce - Indiko Team dorośli
iela
0

niedz 14:5
iela
0

200

FCK Tobago - Pszczew

Auto Serwis Leśkiewicz Dinozaury

Rosomak - AnSport

środa 11:0
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Grand Prix szkół

dorośli

dorośli

dorośli

siatkówk
a

MLH

MLH

MLH

MLH

dzieci pływanie

40

20

45

160

30

170

29

60
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0
09
201
15 9- niedz 16:0
IndikoTeam - FCK Tobago dorośli
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0
09
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0
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- kulturalne organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury:
I.

Koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich, przeglądy, konkursy, turnieje
organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury
Lp.
1.

Data
13.01.2019 r.

2.

20.01.2019 r.

3.

23.01.2019 r.

4.
5.
6.
7.
8.

14.02.2019 r.
24.02.2019 r.
4.03.2019 r.
9.03.2019 r.
10.03.2019 r.

Nazwa wydarzenia
XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – występy
zespołów tanecznych i muzycznych
Koncert dla Babci i Dziadka – występy międzyrzeckich
przedszkolaków
Spotkania Grup Jasełkowych PRO ARTE 2019 – spotkanie
powiatowe dla zespołów szkół podstawowych
Gminny Konkurs Recytatorski PRO ARTE
Gminny Festiwal Piosenki PRO ARTE
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
„Szafobranie” Panie wymieniają ubranie
Premiera Teatru sekcji MOK „Mój mąż zmarł ale już mu lepiej”
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9.
10.
11.

23.03.2019 r.
25.03.2019 r.
14.05.2019 r.

Koncerty sekcji tanecznej MOK – zespołu GOLD
Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE – finał wojewódzki
II Turniej Tańca Towarzyskiego dla Przedszkolaków –
współorganizacja z Przedszkolem Tęczowa Akademia
25.05.2019 r.
Spektakl teatru sekcji MOK „Mój mąż zmarł ale już mu lepiej”
30.06.2019 r.
XVII Muzyczne Spotkania z Folklorem
30.08.2019 r.
Występ Młodzieżowej Grupy Teatralnej podczas gali wręczenia
Stypendiów Burmistrza Międzyrzecza
14.09.2019 r.
Casting do spektaklu pt. „Królowa Śniegu”
8.10.2019 r.
Gminny Dzień Seniora
26-27.10.2019 r. Turniej gier strategicznych Warhammer

12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.

Działania plenerowe Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
Lp.
1.
2.
3.

Data
7.04.2019 r.
17.05.2019 r.
31.05-1.06.2019
r.
22-23.06.2019 r.
23.06.2019 r.
10.08.2019 r.
7.09.2019 r.
6-7.12.2019 r.

4.
5.
6.
7.
8.
III.

Nazwa wydarzenia
Kiermasz Wielkanocny przy ratuszu
Noc Kultury
Dni Międzyrzecza – Święto Między Rzekami
Międzyrzecki Festiwal Smaków Świata - współorganizacja
Parada Lokomotyw - współorganizacja
Euforia Dźwięku – współorganizacja
Dożynki w Kalsku - współorganizacja
Jarmark Mikołajkowy

Wystawy

Lp.
1.
2.
3.

Data
9.02.2019 r.
13.03.2019 r.
2.04.2019 r.

4. 18.09.2019 r.
5. 19.10.2019 r.
6. 18.12.2019 r.
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Nazwa wydarzenia
Wernisaż twórczości Doroty Ruty-Zdanowicz
Wystawa w holu kina Przedszkole nr 4
Wystawa prac dzieci autystycznych z okazji Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu
Wernisaż sekcji plastycznej dorosłych Międzyrzeckiego Ośrodka
Kultury
Wernisaż Remigiusza Bordy
Wernisaż sekcji plastycznej dziecięcej
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IV.

Warsztaty i działania skierowane do dzieci i młodzieży organizowane przez Międzyrzecki
Ośrodek Kultury

Lp.
1.

Data
14.01.2019 r.

Wydarzenie
Warsztaty teatralne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych

2.

Warsztaty stolarskie – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych

3.

14-15.01.2019
r.
15.01.2019 r.

4.
5.
6.
7.

16.01.2019 r.
16.01.2019 r.
16.01.2019 r.
17.01.2019 r.

8.

18.01.2019 r.

9.
10.
11.
12.

22.01.2019 r.
23.01.2019 r.
24.01.2019 r.
17.05.2019 r.

13.

19.05.2019 r.

14.

2.07.2019 r.

15.

5.07.2019 r.

16.

5.07.2019 r.

17.

12.07.2019 r.

18.

18.07.2019 r.

19.

19.07.2019 r.

20.

22.07.2019 r.

21.

23.07.2019 r.

22.

26.07.2019 r.

Warsztaty wokalne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Warsztaty plastyczne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Gra miejska „W krainie magicznego drzewa”
Warsztaty plastyczne, artystyczne formy ruchu i warsztaty z
drukarką 3 D – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Zabawy we wspólnym rytmie - muzykowanie z instrumentami
świata - w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Warsztaty cyrkowe – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Warsztaty wokalne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Warsztaty fotograficzne – w ramach zajęć w trakcie ferii zimowych
Warsztaty dla młodzieży „Zabierz głos w sprawie kultury”
organizowane z Fundacją Dotyk Kultury w ramach Nocy Kultury
Premiera spektaklu „Kiedy dorośniesz” dziecięcej sekcji teatralnej
Domino
Warsztaty mydełkowe – w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży
Warsztaty sitodruku - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty plecionkarskie „Wakacyjna przygoda z wikliną” - w
ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty magnesowe - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży
Warsztaty decoupage - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży

Warsztaty druku na tkaninie – w ramach zajęć w trakcie ferii
zimowych
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23.

2.08.2019 r.

24.

5.08.2019 r.

25.

6.08.2019 r.

26.

9.08.2019 r.

27.

12.08.2019 r.

28.

22.08.2019 r.

29.

23.08.2019 r.

30.

23.08.2019 r.

31.

26.07.2019 r.

32.

27.08.2019 r.

33.

28.08.2019 r.

34.

30.08.2019 r.

35.

27.09.2019 r.

V.

Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Kino sferyczne dla dzieci - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży
Maraton Hip-hop - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i
młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty garncarskie - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży
Warsztaty Muzyczne instrumenty świata - w ramach zajęć
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
Warsztaty Muzyczne instrumenty świata - w ramach zajęć
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty teatralne - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i
młodzieży
Warsztaty teatralne - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i
młodzieży
Warsztaty teatralne - w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci i
młodzieży
Warsztaty – Piątki z planszówkami - w ramach zajęć wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży
Święto Obry i Paklicy – impreza ekologiczna skierowana do dzieci
o młodzieży międzyrzeckich szkół i przedszkoli

Spektakle, kabarety, koncerty artystów profesjonalnych organizowane przez
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Data
18.01.2019 r.
14.02.2019 r.
7.03.2019 r.
16.03.2019 r.
23.03.2019 r.

6.

5.04.2019 r.

7.
8.
9.

17.05.2019 r.
24.05.2019 r.
22.06.2019 r.
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Nazwa wydarzenia
Noworoczny Koncert Wiedeński
Jan Traczyk – koncert nastrojowy z okazji Walentynek
Koncert Sławka Uniatowskiego z okazji Dnia Kobiet
Filharmonia bez Filharmonii – koncert filharmoników
Koncert Mateusza Ciawłowskiego w ramach VI. Urodzin Studio
Tańca Gold
Koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania – współorganizacja
z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną
Koncert zespołu Trupięgi w ramach Nocy Kultury
Kabaret Moralnego Niepokoju
Koncert muzyki poważnej Przedsionek Raju – kościół pw. św. Jana
Chrzciciela
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10.

29.07.2019 r.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

21.09.2019 r.
2.10.2019 r.
14.10.2019 r.
11.11.2019 r.
16.11.2019 r.
14.12.2019 r.

VI.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Koncert muzyki poważnej Przedsionek Raju – kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Obrzycach
Koncert Queen Symfonicznie
Koncert muzyki klasycznej w Szkole Muzycznej
Koncert Muzyki Klasycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Koncert Muzyki Klasycznej z okazji Święta Niepodległości
Promocja płyty i koncert Remigiusza Bordy
Kabaret Marcina Dańca – współorganizacja z Klubem 17. WBZ

Udostępnienia pomieszczeń Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i inne formy współpracy
na rzecz organizatora, organizacji, stowarzyszeń i instytucji
Data
2.01.2019 r.
8.01.2019 r.

Wydarzenie
Udostępnienie sali konferencyjnej dla MUTW - Filharmonia
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację spektakli
dla szkół
21.01.2019 r.
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej dla Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego
21.01.2019 r.
Udostępnienie sali konferencyjnej na szkolenie radnych Rady
Miejskiej
26.01.2019 r.
Udostępnienie sali konferencyjnej na zebranie dla firmy Gumtex
27.01.2019 r.
Nagłośnienie podczas Pikniku Militarnego w Międzyrzeckim
Rejonie Umocnionym
27.01.2019 r.
Występ sekcji MOK – Chóru Piccolo i Międzyrzeckiego Chóru
Kameralnego podczas X. Spotkań Kolędowych Chórów i Zespołów
Wokalnych
30.01.20019 r.
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej dla Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego – konwent wyborczy
2.02.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na organizację Festiwalu
Piosenki Harcerskiej SIORBA
6.02.2019 r.
Udostępnienie sali kameralnej dla MUTW - Filharmonia
12.02.2019 r.
Udostępnienie sali kameralnej na organizację Lubuskiego Festiwalu
Piosenki
18.02.2019 r.
Wynajęcie sali plastycznej na warsztaty biżuterii Sutasz
1.03.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na uroczystość Dnia
Patrona Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
3.03.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla zespołu Trans na
organizację koncertu charytatywnego
6.03.2019 r.
Wynajęcie sali kameralnej dla Związku Nauczycielstwa Polskiego
14.03.2019 r.
Udostępnienie sali kameralnej na podsumowanie projektu
Nowoczesne Przedszkole
18-19.03.2019 r. Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na przeprowadzenie
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

rekolekcji – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
21.03.2019 r.
Wynajęcie sali kameralnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
26.03.2019 r.
Udostępnienie sali kameralnej na szkolenie WOKISS – Urząd
Miejski
31.03.2019 r.
Wynajęcie sali na przeprowadzenie koncertu gitarowego– Zdzisław
Musiał
3.04.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Gminnego Zespołu
Oświaty – podsumowanie projektu Nowoczesne Przedszkola
4-6.04.2019 r.
Udostępnienie sali kameralnej dla Fundacji „Między” na
przeprowadzenie warsztatów dla seniorów „Pół żartem pół serio”
6.04.2019 r.
Nagłośnienie Misterium Męski Pańskiej w Kęszycy Leśnej oraz
udostępnienie podestów
10.04.2019 r.
Udostępnienie sali konferencyjnej dla Urzędu Miejskiego
12.04.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na konferencję nt. 15lecia wydarzeń w Karbali – 17 Wielkopolska Brygada
Zmechanizowana
12.04.2019 r.
Nagłośnienie inscenizacji pt. „Karbala” – 17 Wielkopolska Brygada
Zmechanizowana
28.04.2019 r.
Nagłośnienie Pikniku Wojciechowego
29.04.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na sesję Młodzieżowej
Rady Miejskiej
3.05.2019 r.
Nagłośnie i prowadzenie Święta Konstytucji 3 Maja
10.05.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla MUTW - zebranie
sprawozdawcze
26.05.2019 r.
Udostępnienie sali konferencyjnej na lokal wyborczy
22-23.05.2019 r. Oddelegowanie akustyka na Finał Wojewódzkiego Lubuskiego
Festiwalu Piosenki (Regionalne Centrum Animacji Kultury)
24.05.2019 r.
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK dla Kabaretu
Moralnego Niepokoju
28.05.2019 r.
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – Ośrodek PARAM
„Numery Twoich Przyjaciół 998-112”
7.06.2019 r.
Udostępnienie sali kameralnej na organizację Dnia Dziecka – 17
Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
7.06.2019 r.
Nagłośnienie Bukowieckiego Przeglądu Piosenki Dzieci i Młodzieży
Bufka
11.06.2019 r.
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na zebranie dla SLMW
13.06.2019 r.
Nagłośnienie zakończenia roku SP 6
13.06.2019 r.
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację spektakli
dla szkół
15.06.2019 r.
Nagłośnienie festynu sołeckiego w Świętym Wojciechu
18.06.2019 r.
Udostępnienie sali konferencyjnej na walne zebranie MPWiK
19.06.2019 r.
Nagłośnienie zakończenia roku akademickiego Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
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43.

53.

Nagłośnienie mszy z okazji Święta Bożego Ciała – kościół
pw. św. Wojciecha
23.06.2019 r.
Nagłośnienie festynu parafialnego w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela
26.06.2019 r.
Nagłośnienie zakończenia roku akademickiego – Międzyrzecki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
28.06.2019 r.
Wypożyczenie dekoracji i ich montaż na bal z okazji Święta
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
6.07.2019 r.
Nagłośnienie oraz udostępnienie podestów, namiotu i sprzętu
nagłaśniającego wraz z obsługą na Festiwal Poezji Śpiewanej
13.07.2019 r.
Wakacyjne spotkanie Mama Cafe
23.08.2019 r.
Nagłośnienie Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej oraz wypożyczenie namiotów
30.08.2019 r.
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na Stypendia Burmistrza
Międzyrzecza
7.09.2019 r.
Wynajęcie sceny, udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą oraz
występ sekcji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury podczas Dożynek
Gminnych.
11.09.2019 r.
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – Ośrodek PARAM
„Numery Twoich Przyjaciół 998-112”
23-24.09.2019 r. Udostępnienie sali konferencyjnej MOK dla RCAK - szkolenie

54.

28.09.2019 r.

55.

1.10.2019 r.

56.

9.10.2019 r.

57.

12.10.2019 r.

58.

23.10.2019 r.

59.

24.10.2019 r.

60.

25.10.2019 r.

61.

1.11.209 r.

62.

5.11.2019 r.

63.

12.11.2019 r.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

20.06.2019 r.

Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK dla Gminy
Międzyrzecz – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na inaugurację
roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na wręczenie
stypendiów dzieciom i młodzieży – Lokalna Grupa Rybacka ObraWarta
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na spektakl „Szalone
nożyczki”
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na organizację
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Udostępnienie sali konferencyjnej na organizację Konferencji dla
przedsiębiorców – Gmina Międzyrzecz
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na promocję książki
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą dla kościoła pw.
Św. Wojciecha z okazji Dnia Wszystkich Świętych
Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą na otwarcie drogi
w Kaławie – Gmina Międzyrzecz
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na szkolenie
w sprawie gospodarowania odpadami – Gmina Międzyrzecz
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64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

VII.

14.11.2019 r.

Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na organizację
koncertu zespołu Perła z Ukrainy
23-24.11.2019 r. Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na konfrontacje
teatralne P’OKOT – Regionalne Centrum Animacji Kultury
10.12.2019 r.
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na balet „Dziadek do
Orzechów”
16.12.2019 r.
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na Jasełka – Szkoła
Podstawowa nr 2
18.12.2019 r.
Udostepnienie sali kinowo-widowiskowej MOK na zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Międzyrzeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
19.12.2019 r.
Udostepnienie nagłośnienia wraz z obsługą na Wigilię Gminną –
OPS, Gmina Międzyrzecz
29.12.2019 r.
Udostepnienie nagłośnienia wraz z obsługą na Koncert Kolęd Kościół pw. św. Wojciecha
Udostępnienie pomieszczeń Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i inne działania dla
przedszkoli i szkół z terenu gminy Międzyrzecz

Lp.
1.
2.

Data
6.01.2019 r.
7.01.2019 r.

3.

8.01.2019 r.

4.

1.02.2019 r.

5.

7.02.2019 r.

6.

8.02.2019 r.

7.

11.03.2019 r.

8.
9.
10.

13.03.2019 r.
18.03.2019 r.
2.04.2019 r.

11.

4.04.2019 r.

12.
13.

6.05.2019 r.
7.05.2019 r.
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Wydarzenie
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 - Jasełka
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 i SP 1 –
Filharmonia
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla szkół – Teatr
Edukacji Wrocław - nagłośnienie i oświetlenie sceniczne
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 – jubileusz
szkoły
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla Katolickiego Teatru
Edukacji – spektakle dla szkół – nagłośnienie i oświetlenie
sceniczne
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 i SP 1 –
Filharmonia
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 i SP 2 Filharmonia
Udostępnienie galerii dla Przedszkola nr 4 na organizację wystawy
Wynajęcie sali nagrań na realizację nagrania – SP 4
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego na potrzeby organizacji Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu
Udostępnienie sali kameralnej dla SP 2 na przeprowadzenie lekcji
– Irena Kubik
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na przeprowadzenie lekcji
Wynajęcie sali kameralnej na organizację konkursu
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14.

8-9.05.2019 r.

15.
16.

15.05.2019 r.
21.05.2019 r.

17.
18.
19.

5.06.2019 r.
13.06.2019 r.
17.06.2019 r.

20.

18.06.2019 r.

21.

19.06.2019 r.

22.

19.06.2019 r.

23.

24.06.2019 r.

24.

21.10.2019 r.

25.

4.10.2019 r.

26.

6.11.2019 r.

27.

14.11.2019 r.

28.

20.11.2019 r.

29.

21.11.2019 r.

30.

26.11.2019 r.

31.

2.12.21019 r.,

32.

4.12.2019 r.

33.

16.12.2019 r.

34.

17.12.2019 r.

recytatorskiego – Przedszkole Bajkowy Zakątek
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 – Archipelag
Skarbów
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla SP 1 i SP 2 - Filharmonia
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej dla Przedszkola nr 1 –
koncert z okazji Dnia Matki
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla SP 2 i SP 1 – Filharmonia
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej dla Teatru Edukacji Wrocław
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na zakończenie roku
szkolnego SP 2
Udostępnienie sali kinowo-widowiskowej na zakończenie roku
ósmych klas SP 1
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej na zakończenie edukacji –
Przedszkole nr 6
Wynajęcie sali konferencyjnej na zakończenie roku – Szkoła
Muzyczna
Udostępnienie wraz z nagłośnieniem sali kinowo-widowiskowej
na zakończenie roku – Przedszkole nr 1
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na organizację
Filharmonii
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli
dla szkół
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację Lekcji
w kinie – Centrum Edukacji Filmowej Wołomin
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację spektakli
dla szkół – Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli
dla szkół Katolicki Teatr Kraków
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli
dla szkół Katolicki Teatr Kraków
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja filharmonii
– Lubuskie Biuro Koncertowe
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację Lekcji
w kinie – Centrum Edukacji Filmowej Wołomin
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja spektakli –
Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK – realizacja filharmonii
– Lubuskie Biuro Koncertowe
Wynajęcie sali kinowo-widowiskowej MOK na realizację Lekcji
w kinie – Centrum Edukacji Filmowej Wołomin

Działalność kina w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury w 2019 r:
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I. Informacje ogólne:
1
2
3

Liczba tytułów: 108
Liczba seansów: 646
Liczba widzów: 35.124

II. Liczba filmów polskich:
1
2
3

Liczba tytułów: 28
Liczba seansów: 237
Liczba widzów: 16.815

III. Liczba filmów europejskich:
1
2
3

Liczba tytułów:24
Liczba seansów: 113
Liczba widzów: 4727

IV. Edukacja filmowa obejmowała dzieci i młodzież uczestniczącą w lekcjach organizowanych
w kinie Międzyrzecki Ośrodek Kultury:
 9 marca zostały zrealizowane warsztaty filmowe
 dla dzieci w wieku 8-12 lat
 20 uczestników
 4 kwietnia odbyła się lekcja w kinie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu
 6 maja zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci
i młodzież z gminy Międzyrzecz – 720 osób
 Zwiedzanie kina, jest również formą lekcji, która odbywa się w kinie MOK.
Zorganizowane grupy-klasy poznają pracę w kinie. Od samego przyjścia i kupienia biletu,
poprzez obejrzenie z bliska ekranu, aparatów projekcyjnych /analogowego i cyfrowego/ również
przyjrzeniu się z bliska pracy kinooperatora w kabinie. Na koniec w sali kinowej oglądane
są projekcje z taśmy 35 mm i cyfrowa. Z tej formy korzystają grupy ze szkół i świetlic
profilaktycznych z Międzyrzecza i okolic.
 6 listopada zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”, w której uczestniczyły dzieci
i młodzież z gminy Międzyrzecz – 550 osób
 2 grudnia zorganizowano zajęcia z cyklu „Kino szkoła”, w której uczestniczyły dzieci ze szkół
podstawowych i przedszkoli gminy Międzyrzecz – 102 osoby.
 17 grudnia zorganizowano zajęcia z cyklu „Kino szkoła”, w której uczestniczyły dzieci ze szkół
podstawowych i przedszkoli gminy Międzyrzecz – 123 osoby.
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V. Wydarzenia organizowane cyklicznie w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury:
1.Ferie zimowe – 12.01.2019 r. – 27.01.2019 r. wyświetlonych zostało 30 dopołudniowych
seansów bajek w promocyjnej cenie biletu, ilość widzów: 1.661
2.Filmowe Walentynki w kinie MOK - 14.02.2019 r. – seanse filmowe w promocyjnej cenie
biletu - 2 seanse i 480 widzów.
3.Poranki Malucha oraz Maluszkowe Kino - cykliczne seanse bajkowe:
 Poranki Malucha realizowane są na dużej sali kinowej i odbywają się w niedzielę
o godz.12.00. Bajki z regularnego repertuaru kina, w promocyjnej cenie biletu kierowane
są do rodziców z małymi dziećmi. Projekcje odbywają się tylko w wersji 2D, dzieci mogą
również skorzystać w kawiarni z Kącika Malucha pobawić się i porysować
 Maluszkowe Kino realizowane jest w kameralnej sali filmowej StopKlatka i odbywa się
w niedzielę o godz. 12.15. Sala jest specjalnie przygotowana dla dzieci nawet od 1 roku
życia, światło w półmroku, wyciszony dźwięk oraz udostępniona jest wykładzina dla
dzieci do zabawy. Bajki puszczane są w blokach, składających się z 5 – 6 odcinków i nie
przekraczających 45 minut
 Liczba seansów: 10
 Liczba widzów: 277
Dla rodziców z małymi dziećmi, przychodzących do kina Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury służy
Kącik Malucha. W kawiarni Stopklatka znajdują się plastikowe stoliki i krzesełka, a także
zabawki, malowanki i puzzle, które zachęcają do wspólnej zabawy. Rodzic w każdej chwili może
wyjść z sali kinowej i wrócić na bajkę, kiedy tylko dziecko chce na jakiś czas pobawić się w Kąciku
Malucha. Udostępniane są również materiały edukacyjne, najczęściej książeczki do kolorowania,
z krzyżówkami lub zagadkami otrzymywane od dystrybutorów bajek.
4.Kino dla Seniora – cykliczne spotkania w kinie MOK organizowane są raz w miesiącu, seanse
filmów wybieranych z bieżącego repertuaru odbywają się dopołudnia o godz. 10.00 dla
wszystkich chętnych. Na godzinę przed seansem kino jest otwarte, aby wszyscy widzowie mogli
skorzystać z bufetu kawowego, który przygotowany jest w holu kina i proponowany
w promocyjnej cenie biletu. Kino dla Seniora cieszy się dużym zainteresowaniem, nawiązana
została współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Międzyrzecza, Skwierzyny,
Międzychodu oraz Miedzichowa. Ponieważ wyświetlane są filmy polskie z tej formy korzystają
również DPS i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Międzyrzecza, Rokitna oraz Skwierzyny. Wszyscy
uczestnicy bardzo chętnie przyjeżdżają aby skorzystać z poczęstunku, nawiązać dyskusje
o filmach a także zyskać nowe kontakty.
 Liczba seansów: 12
 Liczba widzów: 536
5.Maratony filmowe w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
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 12.03.2019 r. Oscarowy Wieczór Muzyczny – 3 filmy i 390 widzów
 31.10.2019r. Maraton horrorów – 2 filmy i 202 widzów
6.Dzień Kobiet w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury 08.03.2019 r. – dwa seanse –
230 widzów
7.Dzień Wiosny 21.03.2019 r. – trzy seanse w promocyjnej cenie i 421 widzów
8. Dzień Dziecka w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury 02-07.06.2019 r. – seanse filmowe
w promocyjnej cenie biletów oraz upominkami – 8 seansów oraz 709 widzów.
9. Dzień Przedszkolaka 20.09.019r. – seans filmowy w promocyjnej cenie biletów uczestniczyły
przedszkola i szkoły z gminy Międzyrzecz.
10. Mikołajki w Kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury 05-08.12.2019 r. – 13 seansów i 1.079
widzów
11. W minionym roku odbyło się osiemnaście ogólnopolskich premier filmowych w kinie MOK.
 „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” (styczeń)
 „Miszmasz czyli kogel mogel 3” (styczeń)
 „Planeta Singli 3” (luty)
 „Kobiety mafii 2” (luty)
 „Całe szczęście” (marzec)
 „Laleczka” (czerwiec”)
 „Wilk w owczej skórze”(sierpień)
 „Na bank się uda” (sierpień)
 „Playmobil: Film” (sierpień)
 „Polityka” (wrzesień)
 „Legiony” (wrzesień)
 „Joker” (październik)
 „Baranek Shaun Film. Farmageddon” (listopad)
 „Ukryta gra” (listopad)
 „1800 gramów” (listopad)
 „Kraina lodu II” (grudzień
 „Jak poślubić milionera” (grudzień)
 „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” (grudzień)
12. W minionym roku odbyły się trzy retransmisje:
 24.03.2019 r. retransmisja opery „Turandot”
 25.05.2019 r. retransmisja opery „Carmen”
 27.10.2019 r. retransmisja koncertu Andre Rieu
13. Kino Kobiece w minionym roku odbyło się:
 3 spotkania – z cyklu Kino Kobiece
14. Sala konferencyjna - w minionym roku zrealizowano:
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 9 spotkań w cyklu Filmów Studyjnych
15. Współpraca z firmami i instytucjami:
 organizacja dodatkowych seansów filmowych i bajek, po uprzednim zamówieniu
 współpraca z Lubuską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
 współpraca z Parafią Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
 współpraca z Fundacją Inicjatyw Społecznych „Między”
 współpraca z Klubem Rodzica działającym przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Międzyrzeczu
 współpraca ze Stowarzyszeniem Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym
 współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu
 sprzedaż karnetów dla zakładów pracy, organizacja seansów dla pracowników
 współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas p.w. św. Jana z Międzyrzecza, z JW. 17 WBZ
z Międzyrzecza oraz z Aresztem Śledczym z Międzyrzecza
 zamówienia grupowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Skwierzyny, Miedzichowa,
Międzyrzecza i ZHP drużyna z Międzyrzecza i ze Skwierzyny
 zamówienia grupowe dla Domów Pomocy Społecznej.
 13.02.2019 r. dwa pokazy multimedialne filmu „Bohemian Rhapsody” dla szkół
 20.02.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Planeta Singli 3” dla DPS
 25.02.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Planeta Singli 3” dla ZNP
 01.03.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Lawina” i akademia z okazji Dnia Patrona
CKZiU
 04.03.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Lawina” dla Szkół
 07.03.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Mia i biały lew”
 12.03.2019 r. pokaz multimedialny filmów „Zimna wojna”, „Narodziny gwiazdy”
i „Bohemian Rhapsody” jako Oscarowy Wieczór Muzyczny
 21.03.2019 r. trzy dodatkowe pokazy multimedialne filmu „Mia i biały lew” z okazji „Dnia
Wiosny”
 01.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Mia i biały lew” dla SP 6
 04.04.2019 r. wizyta dzieci z SP2 z cyklu „Lekcja w kinie”
 09.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Green Book”
 11.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Jak wytresować smoka” dla szkół
i przedszkoli
 16.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny bajki „Robaczki z zaginionej dżungli” dla
przedszkoli
 25.04.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny filmu „Dumbo” dla szkół i przedszkoli
 06.05.2019 r. zrealizowano spotkanie z cyklu „Lekcja w kinie”
 03.06.2019 r. dwa dodatkowe pokazy multimedialne bajki „Manu bądź sobą” dla szkół
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i przedszkoli
07.06.2019 r. dodatkowy pokaz multimedialny bajki „Manu bądź sobą” dla szkół
i przedszkoli
12.06.2019 r. pokaz multimedialny filmu „Dzień Czekolady” dla SP 6
02 i 03.10.2019r. pokaz multimedialny filmu „Legiony” dla szkół średnich z Gminy
i Powiatu Międzyrzecz
21.10.2019 r. pokaz multimedialny filmu „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże” dla ZNP

VI. Kino Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury przynależy i współpracuje z:
1. Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.
2. Siecią Polskich Kin Cyfrowych.
3. Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych.
4. Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.
5. KINADS - największą w Polsce firmą reklamową w kinach.
Działalność sekcji artystycznych działających w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury:
VII. Sekcje działające w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury
Lp.
1.

2.

4.

5.

6.
7.
8.

Nazwa sekcji
Dziecięcy Chór PICCOLO – 2 grupy
- grupa młodsza
- grupa starsza
Sekcja teatralna – 4 grupy:
- grupa dziecięca,
- grupa młodzieżowa,
- grupa młodzieżowa „OCZYWIŚCIE”
- teatr dorosłych.
Sekcja plastyczna – 4 grup:
- najmłodsza
- średnia
- starsza
- dorosłych
Sekcja szachowa – 2 grupy:
- początkująca,
- dla zaawansowanych.
Sekcja fotograficzna dla młodzieży i dorosłych
Studio Tańca GOLD dla dzieci i młodzieży – 5 grup wiekowych
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE
- pierwszy krok
- grupa zeszłoroczna
- pary turniejowe,
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- SENIOR HOBBY:
- pary średniozaawansowane,
- pary zaawansowane.
9.
Międzyrzecki Chór Kameralny – dla młodzieży i dorosłych
10.
Sekcja gier strategicznych - dla młodzieży i dorosłych
11.
Artystyczne Formy Ruchu – 3 grupy wiekowe
- gr. młodsza
- gr. średnia
- gr. starsza
VIII. Występy i osiągnięcia sekcji MOK
Lp.
Data
Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE
1.
24.02.2019 r.
Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
2.

28.04.2019 r.

Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)

3.

14.05.2019 r.

4.

01.06.2019 r.

Występ na II Turnieju Tańca Towarzyskiego dla Przedszkolaków w
MOK
Występy podczas Dni Międzyrzecza

5.

23.06.2019 r.

Studio Tańca GOLD
1.
13.01.2019 r.
2.
23.02.2019 r.
3.
4.

24.02.2019 r.
09.03.2019 r.

5.
6.

23.03.2019 r.
27.04.2019 r.

7.

28.04. 2019 r.

8.

19.05.2019 r.

9.

26.05.2019 r.

10.

01.06.2019 r.
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Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele
pw. Św. Jana Chrzciciela
Występ uczestników sekcji podczas 27 Finału WOŚP
Udział w spotkaniach artystycznych, Skwierzyna 2019, XVI
Urodziny Studia Tańca Remix, gr. I, II, III
Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
Udział w spotkaniach artystycznych, III Urodziny Studia Tańca
REMIX, Międzychód, gr. I, II, III
VI Urodziny Studia Tańca Gold w MOK
Udział w III Festiwalu Tańca , Lubsko 2019, gr. I, II, III
- 1 miejsce GOLD 2 – za JAZZ (13-15 lat)
- 1 miejsce GOLD 3 – za FLY (10-12 lat)
- 2 miejsce GOLD 2 – za PARTYZANO (13-15 lat)
- 2 miejsce GOLD 3 – za CANDY SHOP (10-12 lat)
- 3 miejsce GOLD 1 – za I HAVE NOTHING (16-18 lat)
- 3 miejsce GOLD 1 – za DLA EDITH (16-18 lat)
Występ wszystkich grup na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia
pw. Św. Wojciecha)
Udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych „Zakręceni
na Taniec”, gr. I, II, III
Udział w Przeglądzie Powiatowym PRO ARTE w Przytocznej,
gr. II, III
Występy podczas Dni Międzyrzecza
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11.

02.06.2019 r.

Udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza
Sulechowa, gr. I, II, III, IV
- 1 miejsce GOLD 2 – Jazz
- 1 miejsce GOLD 2 – Poległym Partyzantom
- 1 miejsce GOLD 3 – FLY
- 1 miejsce GOLD 3 – Candy Shop
- 1 miejsce GOLD 4 – Kopciuszki
- 2 miejsce GOLD 4 – Zaplątani
- 3 miejsce GOLD 1 – Dla Edith Piaff
- 3 miejsce GOLD 1 – I have Nothing
12.
07.06.2019 r.
Występ na Meczu Charytatywnym na rzecz Wojtusia i Klaudii
(GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz)
13.
10.06.2019 r.
Turniej Tańca Gold SHOW w MOK
14.
13.06.2019 r.
Udział w Przeglądzie Wojewódzkim Pro Arte w Nowej Soli,
gr. III
15.
23.06.2019 r.
Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele
pw. Św. Jana Chrzciciela
16.
30.06.2019 r.
Występ podczas Festiwalu Folkloru, gr. III, IV w MOK
17.
07.09.2019 r.
Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku – gr. III, IV
18.
14.09.2019 r.
Występy na Turnieju Piłki Siatkowej z okazji 20-lecia hali
widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu
19.
31.10-03.11.19r. Udział w „INTERNATIONAL DANCE COMPETITION PRAGUE DANCE
OPEN - PRAGUE FEST INFO DANCE”
- 2 miejsce GOLD 1 – Junior Open Formation
- 3 miejsce GOLD 1 – Junior Jazz Group
- 2 miejsce GOLD 2 – Children Jazz Style Group
- 3 miejsce GOLD 2 – Children Modern Group
Sekcja teatralna
1.
10.03.2019 r.
Premiera spektaklu „Mój mąż zmarł, ale już mu lepiej” w MOK
(grupa dorosłych)
2.
25.05 2019 r.
Powtórka spektaklu „Mój mąż zmarł, ale już mu lepiej” w MOK
(grupa dorosłych)
3.
17.05.2019 r.
Warsztaty Teatralne w ramach Nocy Kultury w MOK
4.
30.09.2019 r.
Występ z okazji rozdania Stypendiów Pana Burmistrza – grupa
młodzieżowa
5.
24.09.2019 r.
Warsztaty teatralne z aktorem Teatru Animacji z Mateuszem
Bartą w MOK
6.
23.11.2019 r.
Wyróżnienie za występ grupy A CO MI TAM podczas P’OKOT
w MOK
Dziecięcy Chór PICCOLO
1.
06.01.2019 r.
Koncert Kolędowych Chórów.
27.01.2019 r.
Występ podczas X Spotkania Kolędowego Międzyrzeckich Chórów
i Zespołów Wokalnych.
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2.
3.

24.02.2019 r.
11.04.2019 r.

4.
5.
6.
7.
8.

28.04.2019 r.
03.05.2019 r.
01.06.2019 r.
15.06.2019 r.
19.06.2019 r.

9.

23.06.2019 r.

10.
11.
12.
13.
14.

07.09.2019 r.
28.09.2019 r.
10.11.2019 r.
06.12.2019 r.
10.12.2019 r.

15.

18.12.2019 r.

16.
29.12.2019 r.
Sekcja szachowa
1.
01.05.2019 r.

Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK
Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych „Zielona Nutka”
w Zielonej Górze
Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
Występ z okazji Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
Występy podczas Dni Międzyrzecza
Występ z okazji Dnia Pioniera
Występ podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na dziedzińcu zamku w Międzyrzeczu
Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele
pw. Św. Jana Chrzciciela
Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku
Występ z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w MOK
Występ z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Występ z okazji Jarmarku Mikołajkowego przy ratuszu
Wyjazd do Filharmonii na muzical „Przygoda w krainie Oz”
do Gorzowa Wlkp.
Rodzinne kolędowanie podczas wernisażu dziecięcej sekcji
plastycznej w MOK
Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha

Udział w turnieju szachowym „ Majówka 2019” w OSiR
Skwierzyna
VIII miejsce zdobył Jerzy Tatarynowicz
I miejsce Junior Pranav Sharat Ragunath Babu
II miejsce Junior Emanuel Bartoszek
2.
08.06.2019 r.
Udział w VI Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza
Międzyrzecza
3.
06.07.2019 r.
Udział w Turnieju Szachowym o Puchar Sołtysa Murzynowa 2019
II miejsce Emanuel Bartoszyk
3.
11.12.2019 r.
Udział w Gminnym Turnieju Szachowym w Szkole Podstawowej
Nr 3 pod Patronem Burmistrza Międzyrzecza
Międzyrzecki Chór Kameralny
1.
06.01.2019 r.
Koncert Kolędowych Chórów.
2.
27.01.2019 r.
Występ podczas X Spotkania Kolędowego Międzyrzeckich Chórów
i Zespołów Wokalnych.
3.
28.04.2019 r.
Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)
4.
03.05.2019 r.
Występ z okazji Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
5.
01.06.2019 r.
Występy podczas Dni Międzyrzecza
6.
15.06.2019 r.
Występ z okazji Dnia Pioniera
7.
19.06.2019 r.
Występ podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na dziedzińcu zamku w Międzyrzeczu
8.
23.06.2019 r.
Występ podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego przy kościele
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9.
07.09.2019 r.
10.
28.09.2019 r.
11.
10.11.2019 r.
12.
06.12.2019 r.
13.
19.12.2019 r.
14.
29.12.2019 r.
Sekcja gier strategicznych
1.
02.02.2019 r.
2.
29.06.2019 r.
3.
27.10.2019 r.
Artystyczne formy ruchu

pw. Św. Jana Chrzciciela
Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku
Występ z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w MOK
Występ z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Występ z okazji Jarmarku Mikołajkowego przy ratuszu
Występ podczas Wigilii Gminnej na hali widowiskowo-sportowej
Koncert Kolęd w kościele św. Wojciecha
II Turniej Gry Figurkowej WARHAMMER 40K
III Turniej Gry Figurkowej WARHAMMER 40K
Udział w Ogólnopolskim Turnieju WARHAMMER 40K w MOK

1.

13.01.2019 r.

Występ uczestników sekcji podczas 27 Finału WOŚP

2.

24.02.2019 r.

Występ podczas Gminnego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w MOK

3.

28.04.2019 r.

Występ na XII Pikniku Wojciechowym (Parafia pw. Św. Wojciecha)

4.

01.06.2019 r.

Występy podczas Dni Międzyrzecza

5.

07.09.2019 r.

Występy na Dożynkach Gminnych w Kalsku

Sekcja plastyczna
1.

Doskonalenie umiejętności i przygotowanie się do
zaprezentowania efektów w II połowie roku

2.

18.09.2019 r.

Wernisaż grupy plastycznej dorosłych „MAL-ART’.

3.

18.12.2019 r.

Wernisaż dziecięcej sekcji plastycznej podczas rodzinnego
kolędowania w MOK.

Sekcja fotograficzna
1.

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdego wydarzenia
organizowanego przez MOK

Działalność kulturalna organizowane przez Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie:
W 2019 r. Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
zorganizował imprezy cykliczne o charakterze militarno – historycznym:
W styczniu odbył się Bunkrowy Piknik Militarny, który co roku gromadzi duże rzesze
miłośników militariów oraz inscenizacji bitew historycznych. W 2019 r. frekwencja wyniosła
2000 wydanych wejściówek na darmowe zwiedzanie podziemnych tras.
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W maju MRU uczestniczył w ogólnopolskiej akcji '' Noc Muzeum'', na które
przygotowano darmowe wejściówki na zwiedzanie bunkrów. Zorganizowano przejazd
transporterem BTR. Wydano w sumie 200 wejściówek.
Wspólnie z 17 WBZ z Międzyrzecza zorganizowana została „Majówka na Bunkrach”,
która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Muzeum uczestniczyło w wielu targach turystycznych , które odbywały się w Poznaniu,
Lublinie , Łodzi, Chorzowie i Nadarzynie.
MRU uczestniczyło także w Programie Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020 w ramach celu “Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Projekt “Na szlaku wspólnej historii”:
- projekt „Na szlaku wspólnej historii” realizowany wspólnie z Muzeum Wzgórza Seelow.
MRU – Muzeum jest liderem projektu, w którym oprócz międzynarodowej współpracy
młodzieży przewidziano przebudowę wraz z rozbudową pawilonu wystawowego w Pniewie,
oraz uruchomienie podziemnej kolejki do przewozu turystów.
- projekt „Natura Viadrina+” realizowany jest przez 5 partnerów po obu stronach granicy
i jego głównym celem jest ochrona siedlisk zwierząt chronionych. Na terenie należącym
do Muzeum MRU oprócz badań naukowych zainstalowany zostanie monitoring, postawionych
będzie 10 krat zabezpieczających teren rezerwatu, oraz wykonanie i ułożenie pokryw studzienek
odwadniających znajdujących się w podziemnych korytarzach.
Muzeum skorzystało także z możliwości dofinansowania UE na realizację projektu
“Przebudowa wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy” wraz z budową
kolejki wąskotorowej w podziemnych korytarzach MRU. W 2019 r. podpisano umowę
z wykonawcą inwestycji.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Organizacje pozarządowe realizowały we współpracy z gminą Międzyrzecz szereg zadań
publicznych, otrzymując wsparcie finansowe w formie dotacji w następujących obszarach :
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
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8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) turystyki i krajoznawstwa;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
15) ratownictwa i ochrony ludności;
16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32 ustawy;
17) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Na realizację niniejszego programu w roku 2019 pierwotnie zaplanowano kwotę 795.000,00 zł.
Ostatecznie w 2019 r. na realizację przeznaczono kwotę 794.062,21 zł.
Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje złożyły w terminie sprawozdanie
z wykonania zadania publicznego. Po weryfikacji sprawozdań stwierdzono, iż wszystkie dotacje
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert dotacje otrzymały następujące podmioty:
Kwota dotacji
wykorzystana
Lp.
Tytuł zadania publicznego
Nazwa oferenta
zgodnie
z umową
Działania na rzecz opieki
i wychowania dzieci i młodzieży oraz
organizacji czasu wolnego poprzez
Parafialny Zespół CARITAS
prowadzenie zajęć świetlicowych w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela,
1.
70.000 zł
świetlicy wsparcia dziennego dla
ul. Spokojna 6, 66-300
dzieci
Międzyrzecz
i młodzieży z terenu Gminy
Międzyrzecz

2.

Rozwijanie aktywności
intelektualnej, fizycznej, kulturalnej i
społecznej emerytów

Międzyrzecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku, ul. Konstytucji
3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz

3.

Przeprowadzenie szkolenia, nauki i
zajęć dla dzieci i młodzieży w
zakresie nauki tańca

Stowarzyszenie Przyjaciół
i Zespołu Tanecznego
„ TRANS” ul. Krajewskiej 2,
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66-440 Skwierzyna

4.

Dziś, Jutro, Pojutrze

Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Międzyrzecz ZHP im.
Zawiszaków, ul.
Marcinkowskiego 26, 66-300
Międzyrzecz

5.

Przeprowadzenie szkolenia, nauki i
zajęć dla dzieci i młodzieży w
zakresie muzyki dawnej

Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzyki Dawnej „Antique
More”, ul. Spokojna 1b/22, 66300 Międzyrzecz

Kolonia edukacyjna „Ja i Ty zawsze
bezpieczni” z elementami
profilaktyki uzależnień w Grzybnie

Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze, ul. Prosta 53, 65783 Zielona Góra

6.

3.230,01 zł

20.000 zł

50.000 zł

Gmina przyznała dotacje na realizację zadań publicznych zlecone organizacjom pozarządowym
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania publicznego
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w
zakresie tenisa stołowego na terenie
gminy Międzyrzecz.
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w piłce
siatkowej na terenie miasta
Międzyrzecz.
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w piłce
nożnej na terenie miasta Międzyrzecz.
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w piłce
nożnej na terenie Sołectwa Kursko.
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Kwota dotacji
wykorzystana
zgodnie
z umową

Nazwa oferenta

Klub Sportowy
KS „Orzeł Międzyrzecz”

2.000 zł

Klub Sportowy
KS „Orzeł Międzyrzecz”

230.000 zł

MKS „Orzeł” Międzyrzecz
Gminny Klub Sportowy
„FC Kursko”

210.000 zł

20.000 zł

www.miedzyrzecz.pl

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w judo
na terenie miasta Międzyrzecz.
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
w piłce siatkowej dzieci i młodzieży
z uczniowskiego klubu sportowego
„Trójka” w Międzyrzeczu.
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego w
piłce siatkowej dzieci i młodzieży
z uczniowskiego klubu sportowego
„Orliki” w Międzyrzeczu.
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
w piłce siatkowej dzieci
i młodzieży z uczniowskiego klubu
sportowego „Kasztelan”
w Międzyrzeczu
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
w sumo dzieci i młodzieży
z uczniowskiego klubu sportowego
„Korona” w Kaławie
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w piłce
nożnej na terenie Sołectwa Pieski
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego w
pływaniu oraz strzelectwie sportowym
na terenie miasta Międzyrzecz
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w
zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży z
żeglarskiego uczniowskiego klubu
sportowego „Fram”
Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w piłce
siatkowej dzieci i młodzieży z
uczniowskiego klubu sportowego
„Jedynka” w Międzyrzeczu
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Klub Sportowy
„Judo Spartakus”

7.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Trójka”

2.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Orliki”

1.989,90 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Kasztelan”

4,500 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Korona Kaława”

12.000 zł

Klub Sportowy
„AS Pieski”

20.000 zł

Klub Sportowy
„Kasztelanka”

2.000 zł.

Żeglarski Uczniowski Klub
Sportowy „Fram”

12.000 zł.

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”

10.000 zł.
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14.

Wspieranie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego w
strzelectwie sportowym na terenie
gminy Międzyrzecz

Klub Strzelecko
Kolekcjonerski
„Spectrum”

10.000 zł

Gmina przyznała dotacje na realizację zadań publicznych zlecone organizacjom pozarządowym
z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Lp.

1

2

3

4

5

6

Nazwa zadania publicznego
Powierzenie realizacji zadania
publicznego na rzecz profilaktyki raka
piersi i pomocy w rehabilitacji
psychicznej i fizycznej po operacji raka
piersi kobiet z terenu Gminy
Międzyrzecz
Powierzenie realizacji zadania
publicznego na rzecz profilaktyki
białaczki Dzień dawcy szpiku kostnego
w Gminie Międzyrzecz
Wsparcie realizacji zadania
publicznego - kampanii promocji
zdrowia w zakresie diabetologii w
Gminie Międzyrzecz
Powierzenie zadania publicznego
w zakresie podejmowania działań na
rzecz propagowania i promocji
zdrowego stylu życia wśród młodzieży
szkolnej oraz propagowanie idei
honorowego oddania krwi poprzez
organizację
Powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie działania na
rzecz osób w wieku emerytalnym- Pół
żartem, pół serio- zajęcia dla Seniorów
i międzypokoleniowe
Powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego- Inscenizacja Misterium
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Nazwa oferenta

Kwota dotacji
wykorzystana
zgodnie
z umową

Stowarzyszenie Amazonek
w Międzyrzeczu

1.000 zł

Fundacja „Przeciwko
Leukemii”
z siedzibą w Warszawie

1.000 zł

Międzyrzeckie Stowarzyszenie
Diabetyków „Jeż”
w Międzyrzeczu

1.000 zł

Polski Czerwony Krzyż, Lubuski
Oddział Okręgowy w Zielonej
Górze, Zarząd Rejonowy
w Międzyrzeczu

4.000 zł

Fundacja Inicjatyw
Społecznych „Między”

6.000 zł

Parafia p.w. Bożego
Miłosierdzia
w Kęszycy Leśnej

2.342,30 zł

www.miedzyrzecz.pl

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie działania na
rzecz osób niepełnosprawnychŚwiatowy Dzień Świadomości Autyzmu
„Autyzm w świecie Baśni”
Powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego- „Piknik Wojciechowy”
Wsparcie realizacji zadania
publicznego
w zakresie organizacji i wypoczynku
dzieci i młodzieży – Po bieszczadzkich
bezdrożach z historią w tle
Powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
– Festyn Rodzinny
Wsparcie realizacji zadania
publicznego
w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży- Wypoczynek- Edukacja –
Rozwój- Kolonia w Bieszczadach
Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie turystyki i
krajoznawstwa- „Biuro Informacji
Turystycznej
w Międzyrzeczu
Powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie działalności
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego- „Festiwal
poezji Śpiewanej”
Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie działalności na
rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży – Obóz harcerski i
zuchowy Hufca Międzyrzecz ZHPSzklarska Poręba „W zdrowym cielezdrowy druh!
Wsparcie realizacji zadania
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Stowarzyszenie „Pomoc
Dzieciom Niepełnosprawnym

1.000 zł

Parafia p.w. Św. Wojciecha
w Międzyrzeczu

1.500 zł

Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział „ Ziemi
Międzyrzeckiej” w
Międzyrzeczu

5.800 zł

Parafia pw. św. Jana
Chrzciciela
w Międzyrzeczu

1.500 zł

Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
w Międzyrzeczu

4.000 zł

Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział „ Ziemi
Międzyrzeckiej” w
Międzyrzeczu

10.000 zł

Parafia p.w. Św. Wojciecha
w Międzyrzeczu

2.500 zł

Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Międzyrzecz ZHP

5.700 zł

Stowarzyszenie Lubuski

1.500 zł
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16

17

18

19

20

publicznego w zakresie działalności
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego- XVIII Lubuski
Weekend Gitarowy 2019
Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym - „
Biesiada integracyjna seniorów PZERiI
Międzyrzecz
Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych – XXIV
Prezentacje Artystyczne dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
Powierzenie realizacji zadania
publicznego obejmującego działania
w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – Jesienne spotkania
kameralne Międzyrzecz 2019
Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie działania na
rzecz osób niepełnosprawnychMiędzyrzeckie Obchody Dnia Osób
Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”
Wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty
i wychowania – „Jesteśmy bezpieczni
na drodze”

Weekend Gitarowy w
Międzyrzeczu

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Międzyrzeczu

2.000 zł

Międzyrzeckie Stowarzyszenie
„SZANSA” na rzecz dzieci
i młodzieży Niepełnosprawnej
Uzdolnionej Artystycznie
w Międzyrzeczu

1.000 zł

Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Organowej i
kameralnej „Sauerianum”

6.000 zł

Stowarzyszenie „Pomoc
Dzieciom Niepełnosprawnym

1.500 zł

Stowarzyszenie Forum
Międzyrzeckich

2.000 zł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi układa się bardzo dobrze. Wszystkie podmioty,
które otrzymały dofinasowanie, w terminie złożyły sprawozdanie z realizacji zadania oraz
prawidłowo rozliczyły otrzymaną dotację.
Współpraca ze stowarzyszeniami, innymi grupami współdziałania i gminami partnerskimi:
W zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i innymi grupami współdziałania w ciągu roku
2019 dokonano konsultacji projektu aktu prawa miejscowego:
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- Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.
Konsultacje przeprowadzono w sposób określony w uchwale Nr CXL/381/10 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje odbyły się
od 9 września 2019 r. do 16 września 2019 r. Celem uzyskania ewentualnych uwag i opinii
projekt programu został podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Międzyrzeczu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz oraz
na stronie Urzędu Miejskiego www.miedzyrzecz.pl. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono
żadnych uwag do konsultowanego projektu programu.

Wsparcie w ramach współpracy ze stowarzyszeniami i innymi grupami współdziałania
obejmowały wsparcie w postaci zakupu medali, pucharów, sfinansowania transportu,
przekazania materiałów promocyjnych, ufundowanie nagród.
W zakresie współpracy z gminami partnerskimi wskazać należy:
W dniach 21-23 września 2019 r. odbył się wyjazd międzyrzeckiej Młodzieżowej Rady Miejskiej
do Berlina na warsztaty związane z zaprojektowaniem budki bibliobox. Polska młodzież
zaprojektowała budkę z międzyrzeckimi i polskimi akcentami dla Berlina, a młodzież niemiecka
zaprojektowała budkę, która została zamontowana przy ulicy Rynek w Międzyrzeczu. Pełni ona
funkcję „ulicznej czytelni”, w której każdy mieszkaniec i turysta może zostawić i wziąć
do przeczytania dowolną książkę. Biorąc pod uwagę, ilość woluminów zgromadzonych w budce,
stwierdzić należy, że cieszy się ona dużą popularnością. Budka została zakupiona przez Berlin
Charlottenburg-Wilmersdorf. Jej zakup był pokłosiem wcześniejszych starań burmistrza
i czasowego zainstalowania budki użyczonej przez Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf w 2018 r.
W dniach 11-13 października 2019 r. burmistrz Międzyrzecza – Remigiusz Lorenz, zastępca
burmistrza – Pan Tomasz Markiewicz oraz dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury – Pani
Ewelina Izydorczyk – Lewy uczestniczyli w uroczystym pożegnaniu odchodzącego na emeryturę
wieloletniego mera miasta partnerskiego Andresy. W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele Haren (Ems), naszej gminy partnerskiej. Uroczystości, były okazją
do zacieśnienia współpracy i rozmów o planach i działaniach podejmowanych w bliskiej
przyszłości.
W dniach 20-23 października 2019 r. dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej
wyjechało do Brukseli, gdzie poznawało między innymi kulisy funkcjonowania instytucji
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unijnych. Była to dla nich niezapomniana lekcja współpracy i możliwość zawiązania kontaktów
z młodzieżą z wielu krajów Europy.
Efekty działań w ramach aktywności obywatelskiej:
Gmina w ramach aktywności obywatelskiej brała udział w inicjatywach podejmowanych przez
organizacje pozarządowe. Wsparcie finansowe i rzeczowe odbyło się w ramach patronatu
burmistrza nad wydarzeniami. Do najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w ramach
aktywności obywatelskiej należą:
1. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym”
Obchody Światowego Dnia Świadomości o Autyzmie „Autyzm w świecie baśni” odbył się
w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Zostały ufundowane medale,
książki oraz przekazane materiały promocyjne.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół i zespołu Tanecznego „TRANS”
Koncert Charytatywny „Dzieci Dzieciom” odbył się w dniu 3 marca 2019 r. w Międzyrzeckim
Ośrodku Kultury. Przekazane materiały promocyjne. W ramach współpracy dla zespołu
została udostępniona bezpłatnie sala kinowa w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.
3. Stowarzyszenie Lubski Weekend Gitarowy
Koncert dla mieszkańców w dniu 31 marca 2019 r. - Premiera płyty CD „Tańce na 2 gitary”.
4. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej
W dniu 6 kwietnia 2019 r. odbyło się X Misterium Męki Pańskiej w Kęszycy Leśnej.
5. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP
im. Zawiszaków
W dniach 10-12 maja 2019 r. odbył się XI Rajd „Szlakiem stalowych kopuł” w MiędzyrzeczuKaława- Pniewo - Kęszycy Leśnej oraz Wysokiej. Zostały ufundowane puchary, nagrody oraz
przekazano materiały promocyjne gminy.
6. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu
Festiwal poezji śpiewanej odbył się w dniu 30 czerwca 2018 r. nad jeziorem Głębokie. Gmina
udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 1.500,00 zł.
7. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu
W dniu 28 kwietnia 2019 r. odbył się „Piknik Wojciechowy”. Przekazano materiały
promocyjne gminy dla uczestników konkursów.
8. Polski Związek Wędkarski koło Nr 1, 2 i 3 w Międzyrzeczu
W dniu 1 czerwca 2019 r. odbyły się zawody wędkarskie i spławikowe w 3 kategoriach.
Gmina ufundowała puchary, medale oraz dyplomy.
9. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uroczyste zakończenie roku akademickiego w dniu 19 czerwca 2019 r. w Muzeum Ziemi
Międzyrzeckiej. Pokrycie kosztów związanych z opłaceniem sanitariatów w kwocie 877,32 zł.
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10. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP im.
Zawiszaków
Harcerski Start 2019 odbył się 21 września 2019 r. na Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego. Wsparcie finansowe w kwocie 492,84 zł.(opłacenie sanitariatów, żywności).
Przekazanie materiałów promocyjnych gminy.
11. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
W dniu 10 października 2019 r. odbyło się „Zakończenie sezonu lotowego 2019 r. Wsparcie
finansowe w kwocie 1.000 zł zakupiono puchary oraz medale.
12. Międzyrzeckie Stowarzyszenie Tenisowe
W dniach 23-25 sierpnia 2019 r. odbył się „XIV Turniej Tenisowy im. Henryka
Dobrowolskiego w Międzyrzeczu. Gmina przekazała materiały promocyjne dla uczestników
turnieju.
13. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym
W dniu 23 października 2019 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyły się Międzyrzeckie
Obchody Święta Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. Gmina ufundowała medale
okolicznościowe dla uczestników oraz zostały przekazane materiały promocyjne.
14. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
Odbył się IV Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej „trójek” chłopców im. Bogusława
Kowalika w dniu 30 listopada 2019 r. w hali widowiskowo- sportowej w Międzyrzeczu.
Ufundowane zostały puchary w kwocie 294,00 zł. Zostały przekazane materiały promocyjne
gminy.
15. Klub Sportowy Judo Spartakus
Zawody odbyły się w dniu 7 grudnia 2019 r. – Hala widowiskowo-sportowa. Wsparcie
finansowe w kwocie 2.000 zł zakupiono medale oraz puchary. Przekazano materiały
promocyjne gminy.
16. Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy
Koncert dla Rodzin odbył się w dniu 26 grudnia 2019 r. w Kościele Pierwszych Męczenników
Polski w Międzyrzeczu. Ufundowano zakup słodyczy.
Ponadto Gmina Międzyrzecz przy okazji innych inicjatyw podejmowanych przez organizacje
pozarządowe przekazywała materiały promocyjne dla uczestników i zaproszonych gości.
Dotyczyło to imprez organizowanych między innymi przez Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Hufiec Międzyrzecz ZHP, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy,
Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel, Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Fundację „Między”,
Stowarzyszenie „Szansa”, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym, MKS Orzeł,
Stowarzyszenie Aktywny Międzychód - Charytatywny Rajd na rzecz Wojtusia Jackiewicza,
Fundacja Przeciwko Leukemii, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej Antiquo More,
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu publiczne i niepubliczne placówki oświatowe
i wiele innych podmiotów i organizacji.
Informacja nt. stanu oświaty i edukacji w 2019 r.:
SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
1. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Międzyrzecz:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu,
 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu,
 Szkoła Podstawowa w Kaławie,
 Szkoła Podstawowa w Bukowcu,
 Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”,
 Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”,
 Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy.
2. Placówki publiczne prowadzone przez inny organ niż Gmina Międzyrzecz: Szkoła
Podstawowa dla Dorosłych.
3. Placówki niepubliczne:
 Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
 Niepubliczne przedszkole „Tęczowa Akademia”,
 Niepubliczne przedszkole „Jutrzenka”,
 Niepubliczne przedszkole „Bocianie Gniazdo”,
 Niepubliczny punkt przedszkolny „Przedszkole językowe Złota Rybka”,
 Niepubliczny Żłobek „Wyspa Szkrabów”.
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razem

liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych
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gimnazjalnych

liczba uczniów klas I -VIII

razem

liczba oddziałów
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355

10

115
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2

7

17

9

16

5

7

4
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Podstaw
owa Nr 3

3

Szkoła
Podstaw
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2

Szkoła
Podstaw
owa Nr 6

1
Nazwa placówki

8
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owa w
Bukowcu

Lp.

98

6
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Podstaw
owa w
Kaławie

SPECYFIKA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH I POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH w roku 2019

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
na dzień 30.09.2018 r.
Liczba uczniów i dzieci
liczba dzieci i uczniów w rozbiciu na oddziały/klasy
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70
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Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2019/2020
na dzień 30.09.2019 r.
Liczba uczniów i dzieci
liczba dzieci i uczniów w rozbiciu na oddziały/klasy

Tabela Nr 3. Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019 r. na dzień
30.09.2019 r.
Placówka

Lp.

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1.

Przedszkole Nr 1

6

150

2.

Przedszkole Nr 4

6

147

3.

Przedszkole Nr 6

6

145

Razem

18

442

Tabela Nr 4. Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2019/2020 r. na dzień
30.09.2019 r.
Placówka

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci

Przedszkole Nr 1 z Grupami
1. Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
w Międzyrzeczu

6

145

2. Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”
w Międzyrzeczu

6

150

3. Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 6
im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu

6

145

Razem

18

440

Organizacja pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
opiera się na arkuszach organizacji szkół i przedszkoli. Określają one szczegółową organizację
nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola,
po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. Następnie, po zasięgnięciu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza
organ prowadzący tj. Burmistrz Międzyrzecza.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
zajęć edukacyjnych.
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STAN ORGANIZACJI PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH W GMINIE MIĘDZYRZECZ W ROKU 2019
W gminie Międzyrzecz w roku 2019 funkcjonowały 4 niepubliczne przedszkola oraz niepubliczny
punkt przedszkolny, tj.:
1. Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek”, ul. Ściegiennego 1, 66-300 Międzyrzecz,
2. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Akademia”, ul. Wojska Polskiego 9, 66-300
Międzyrzecz,
3. Przedszkole Niepubliczne „Bocianie Gniazdo”, ul. Świerczewskiego 49, 66-300 Międzyrzecz,
4. Przedszkole Niepubliczne „Jutrzenka”, ul. Spokojna 6, 66-300 Międzyrzecz,
5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Językowe Złota Rybka”, ul. Trzcielska 28,
Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz,
Tabela Nr 5. Stan organizacji punktu przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych w roku
szkolnym 2018/2019 na dzień 30.09.2018 r.
Placówka

Liczba dzieci
16

2

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa
Akademia”
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek”

3

Przedszkole Niepubliczne „Bocianie Gniazdo”

18

4

Przedszkole Niepubliczne „Jutrzenka”

29

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota
Rybka” przy os. Kasztelańskim w
Międzyrzeczu
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota
Rybka” w Bobowicku
Razem

10

1

5
6

22

16
111

Tabela Nr 6. Stan organizacji punktu przedszkolnego oraz przedszkoli niepublicznych w roku
Placówka
Liczba dzieci

2

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa
Akademia”
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek”

3

Przedszkole Niepubliczne „Bocianie Gniazdo”

21

4

Przedszkole Niepubliczne „Jutrzenka”

42

1

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota
Rybka” w Bobowicku
Razem
szkolnym 2019/2020 na dzień 30.09.2019 r.
5
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KADRA PEDAGOGICZNA W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIĘDZYRZECZ
Filarem każdej szkoły jest nauczyciel. To od ich postawy, zaangażowania i stałego doskonalenia
własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się uczniowie, jakie podejmą decyzje w sprawie
dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel ma być przewodnikiem
i doradcą młodego człowieka. Dobór kadry pedagogicznej jest zadaniem dyrektorów placówek.
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący
organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania,
liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków
obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną
w rozporządzeniu (ramowe plany nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin
dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. Stan zatrudnienia w poszczególnych
placówkach przedstawiają Tabele Nr 7 i Nr 8.
Tabela Nr 7. Zatrudnienie w przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2018/2019 na dzień
30.09.2018 r.

Lp.

nauczyciele

obsługa i
administracja

etaty

etaty

Nazwa placówki

1

Przedszkole Nr 1

8,89

13,00

2

Przedszkole Nr 4

12,43

14,00

3

Przedszkole Nr 6

10,52

13,00

Razem

31,84

40,00

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

48,60

14,50

2

Szkoła Podstawowa Nr 2

66,06

14,00

3

Szkoła Podstawowa Nr 3

60,97

27,25

4

Szkoła Podstawowa Nr 4

32,71

16,00

5

Szkoła Podstawowa Nr 6

46,17

12,50

6

Szkoła Podstawowa wBukowcu

16,68

7,00
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7

Szkoła Podstawowa Kaławie

17,30

6,00

Razem

288,49

82,48

Ogółem

320,33

122,48

Tabela Nr 8. Zatrudnienie w przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2019/2020 na dzień
30.09.2019 r.
nauczyciele

obsługa i
administracja

etaty

etaty

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 6

11,29
10,88
10,40

13,00
15,00
14,00

Razem

32,57

42,00

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

42,33

16,00

2

Szkoła Podstawowa Nr 2

66,40

15,00

3

Szkoła Podstawowa Nr 3

63,75

28,50

4

Szkoła Podstawowa Nr 4

32,16

13,00

5

Szkoła Podstawowa Nr 6

43,58

12,50

6

Szkoła Podstawowa w Bukowcu

14,82

6,50

7

Szkoła Podstawowa Kaławie

19,00

6,00

Razem

282,04

97,50

Ogółem

314,61

139,50

Lp.

1
2
3

Nazwa placówki

Ważnym elementem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli postępowanie egzaminacyjne
o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przeprowadza organ prowadzący szkołę.
W roku 2019 w gminie Międzyrzecz przeprowadzono 3 egzaminy na stopień nauczyciela
mianowanego. Wnioski zostały złożone przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej
Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu oraz Szkole
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Podstawowej w Bukowcu. Zarządzeniem Burmistrza Międzyrzecza powołane zostały komisje
egzaminacyjne w składzie: dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, w której nauczyciel
pracuje, przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel Burmistrza Międzyrzecza
oraz reprezentant związków zawodowych. Wszystkie egzaminy przebiegły pozytywnie,
następstwem czego było nadanie stopnia awansu zawodowego.
Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie ma też znaczący wpływ na wielkość środków
finansowych w budżecie. Większość z zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pedagogów, dla
których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, posiada pełne kwalifikacje.
Kadra pedagogiczna cały czas podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa (uaktualnia) wiedzę poprzez
uczęszczanie na studia podyplomowe, udział w kursach i szkoleniach oraz pracę w zespołach
przedmiotowych.
Tabela Nr 6. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
Jednostka
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani ogółem
1. Przedszkole Nr 1
3
0
4
3
10
2. Przedszkole Nr 4
1
3
7
5
16
3. Przedszkole Nr 6
1
2
6
3
12
4. Szkoła Podstawowa Nr 1
0
9
25
41
75
5. Szkoła Podstawowa Nr 2
5
12
7
40
64
6. Szkoła Podstawowa Nr 3
5
9
20
26
60
7. Szkoła Podstawowa Nr 4
5
4
12
18
39
8. Szkoła Podstawowa Nr 6
4
6
28
34
72
Szkoła Podstawowa w
9.
2
4
12
7
25
Bukowcu
Szkoła Podstawowa w
10.
3
2
12
7
24
Kaławie
razem
29
51
133
184
397
Wykres Nr 2. Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

Tabela Nr 7. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym
2019/2020

RAPORT O STANIE GMINY

Strona 162 z 179
www.miedzyrzecz.pl

Lp.

Jednostka

stażyści

kontraktowi mianowani dyplomowani ogółem

1.

Przedszkole Nr 1

5

0

4

3

12

2.

Przedszkole Nr 4

0

2

7

5

14

3.

Przedszkole Nr 6

1

3

4

4

12

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1

6

6

9

20

41

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2

6

6

8

41

61

6.

Szkoła Podstawowa Nr 3

6

9

19

28

62

7.

Szkoła Podstawowa Nr 4

5

2

13

17

37

8.

Szkoła Podstawowa Nr 6

5

2

18

17

42

9.

Szkoła Podstawowa w
Bukowcu

1

3

12

8

24

10. Szkoła Podstawowa w Kaławie

3

2

10

8

23

razem

38

35

104

151

328

Wykres Nr 2. Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym
2019/2020

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Dowóz uczniów w roku 2019 odbywał się poprzez:
 usługę transportową w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół
podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Międzyrzecz wraz z zapewnieniem opieki
w trakcie przewozu, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie umowy, podpisanej po rozstrzygnięciu
postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. Na dzień 30 września 2019 roku dowozami do szkół objętych było 335
uczniów,
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 dowozy uczniów niepełnosprawnych realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. na podstawie zawartej umowy. Z tej formy
dowozów, na dzień 30 września 2019 roku, korzystało 20 uczniów. Natomiast, zgodnie z art.
39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe rodzice, którzy sami
zapewnili dowóz otrzymali zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach
określonych w zawartej umowie. Z tej formy dowozów, na dzień 30 września 2019 roku,
skorzystało 1 dziecko.
 dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Burmistrz Międzyrzecza, w drodze
decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków o których mowa w art. 122
ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe, przyznaje dofinansowanie.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy.
W roku 2019 przyznano 19 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia dla
29 młodocianych pracowników, z czego: 17 z tytułu ukończenia nauki zawodu, natomiast
12 z tytułu ukończenia przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Łączna kwota przyznanych dofinansowań kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w roku 2019 wyniosła 152 994,49 złotych.
PREZENTACJA WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ UCZNIÓW NA EGZAMINACH
W PLACÓWKACH GIMNAZJALNYCH.
Miernikiem jakości nauczania w szkołach są wyniki egzaminów. Wyniki egzaminów
zewnętrznych mają przede wszystkim charakter informacyjny. Należy pamiętać, że osiągnięcia
uczniów są wynikiem zarówno nauczania jak i uczenia się, i zależą od następujących czynników:
 indywidualnych właściwości ucznia (uwarunkowań biologicznych, zdolności i aspiracji,
motywacji
i pracy samodzielnej, poczucia własnej wartości),
 środowiskowych (wpływ środowiska rodzinnego, status materialny i wykształcenie
rodziców, otoczenie społeczno-ekonomiczne, sytuacja na rynku pracy, rozwój instytucji
kultury),
 szkolnych – czynniki pedagogiczne (poziom, warunki i metody nauczania, staż, płeć, wiek,
wykształcenie i pracowitość nauczycieli, wysokość finansowania oświaty).
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Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych
przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin
gimnazjalny składa się z trzech części:
 humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
 matematyczno-przyrodniczej
z
zakresu
przedmiotów
przyrodniczych
i z zakresu matematyki,
 języka obcego nowożytnego.
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Do
egzaminu
z
języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym
ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest
obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również
w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą
sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum,
ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie
można nie zdać.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 1 września 2016 r., zniosła od roku
szkolnego 2016/2017 obowiązkowy egzamin szóstoklasisty. Po raz ostatni Centralna Komisja
Egzaminacyjna (CKE) zorganizowała go 5 kwietnia 2016 roku. Natomiast od roku szkolnego
2018/2019 wprowadzono egzamin ósmoklasisty i jednocześnie po raz ostatni przeprowadzane
egzamin gimnazjalny.

Szkoła
1
Podstawo
wa Nr 1
Szkoła
2
Podstawo
wa Nr 6
3 gminy

Język angielski

Język niemiecki

podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony

Matematyk
a
Przedmioty
przyrodn
icze

Jednostka

Historia i
WOS

Lp.

Język polski

Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019
Średni wynik (%)

63,73 57,97

62,04

72,06

62,88

62,00

37,50 47,36

61,15 59,60

68,73

59,58

64,55

41,78

42,20 50,70

57,58 55,53

63,84

65,09

48,33

47,44

35,76 45,72
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4 powiatu

59,77 55,34

62,72

52,94

50,68

39,26

36,60 46,80

5 województwa 61,01 56,75

66,48

53,80

54,39

38,56

39,10 47,45

6 okręgu

60,64 57,28

66,37

51,59

50,77

38,10

40,15 48,08

7 kraju

63,00 59,00

68,00

53,00

51,00

43,00

43,00 49,00

Tabela 9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Język
polski

Matematy
ka

Język
angielsk
i

Język
niemiec
ki

Średni wynik (%)

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

52,57

25,38

43,58

42,83

2

Szkoła Podstawowa Nr 2

74,78

49,63

66,65

65,50

3

Szkoła Podstawowa Nr 3

60,49

47,09

62,18

45,71

4

Szkoła Podstawowa Nr 4

40,67

30,96

39,00

35,93

5

Szkoła Podstawowa Nr 6

57,03

35,00

62,72

37,10

6

Szkoła Podstawowa w Bukowcu

73,09

49,00

58,60

36,33

7

Szkoła Podstawowa w Kaławie

55,40

27,00

-

35,60

8
9
10

gminy
powiatu
województwa

57,23
58,25
60,76

37,49
36,86
41,69

58,93
54,67
58,40

40,06
40,37
40,47

11

okręgu

60,50

42,07

56,68

39,49

12

kraju

63,00

45,00

59,00

42,00

Lp.

Jednostka

Osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
Osiągnięcia uczniów poszczególnych szkół są wynikiem nauczania i uczenia się. W każdej szkole
uczniowie rozwijali skrzydła w różnorodnych dziedzinach, osiągając sukcesy, zarówno
te codzienne, jak i te spektakularne w konkursach: ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych
(powiatowych i gminnych), a także szkolnych. Uczniowie wzięli udział w konkursach
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w oparciu o rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580).
Osiągnięcia w tych konkursach prezentuje tabela:
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1.

2.

3.

4.

Szkoła Podstawowa Nr
1

Szkoła Podstawowa Nr
2

Szkoła Podstawowa Nr
3

Szkoła Podstawowa Nr
6

Liczba
laureatów
Liczba
finalistów
Liczba
laureatów
Liczba
finalistów
Liczba
laureatów
Liczba
finalistów
Liczba
laureatów
Liczba
finalistów

1G

1G

2G
1G

1

1

1

1G

2

5
4

1

1
1

Ogółem

Język
niemiecki

Język
angielski

historia

chemia

biologia

Placówka

matematyka

Lp.

Język polski

Tabela 10. Wyniki Konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

5
1

1

1

3
0

1 SP
1G

1G

1 SP
2G

Poniżej wyszczególniono najważniejsze osiągnięcia w poszczególnych szkołach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, w roku szkolnym 2018/2019:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyrzeczu:
 I miejsce w Mistrzostwach Polski w Mini Piłce Siatkowej Chłopców,
 III miejsce w Finałach Wojewódzkich w Trójboju Lekkoatletycznym chłopców,
 laureat Konkursu „Dzieciaki do rakiet”,
 II miejsce w Mistrzostwach Województwa w Minii Piłce Siatkowej chłopców,
 I miejsce w Turnieju Kinder+Sport,
 I miejsce w Finale Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”,
 I miejsce w Ogólnopolski Turnieju minisiatkówki w Częstochowie,
 II i IV miejsce w Ogónopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Głuchołazach,
 III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Ozorkowie,
 2 laureatki Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”.
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu:
 finalista wojewódzkiego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2019,
 finalista w Międzywojewódzkim XIX Konkursie Recytatorskim o Laur Niepodległości,
 nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „WARUM DEUTSCH”,
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 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego „PINGWIN”,
 I, II i III miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”,
 2 finalistów i 4 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznego „Z poprawną
polszczyzną na co dzień”,
 2 wyniki bardzo dobre i 10 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur”.
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu:
 wynik bardzo dobry i 5 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Kangur”,
 2 finalistów etapu ogólnopolskiego, 5 laureatów i dwa wyróżnienia etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”,
 2 finalistów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, i 2 laureatów Wojewódzkiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 2 laureatki Konkursu Pieśni Patriotyczno-Religijnej pod Patronatem Lubuskiego Kuratora
Oświaty.
4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu:
 1 wyróżnienie w etapie wojewódzkim Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2018,
 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur ”.
5) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu:
 laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
 laureat w Lubuskim Konkursie Recytatorskim,
 III miejsce w Wojewódzkim konkursie na recenzję książki,
 laureat Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
 5 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.
6) Szkoła Podstawowa w Kaławie:
 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,
 I miejsce w SUMO strefy A w Pyrzycach, II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików
w Sumo w Lublinie.
7) Szkoła Podstawowa w Bukowcu:
 2 wyróżnienia w konkursie przyrodniczym „Mój Las”,
 wyróżnienie w Powiatowym Festiwalu Piosenki Pro Arte.
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15. Opieka społeczna oraz profilaktyka zdrowotna
15.1. Dokumenty kluczowe
Dokumenty kluczowe:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2020.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz.
3. Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w gminie Międzyrzecz na lata 2016-2020.
4. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w latach 2017-2020
w gminie Międzyrzecz.
5. Program Międzyrzecka Karta Rodziny 3+.
6. Program Międzyrzecka Karta Seniora.
Zadania w zakresie polityki społecznej
Gmina Międzyrzecz stwarza mieszkańcom możliwości wszechstronnego rozwoju oraz skutecznie
przeciwdziała zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego.
W ramach diagnozy zidentyfikowano obszary, w których podejmowane są działania:
1. Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom poprzez:
 Zapewnienie pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych i celowych
oraz prowadzenie pracy socjalnej z osobami doświadczającymi ubóstwa i nim
zagrożonym, wsparcie bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy i poszukujących
zatrudnienia;
 Prowadzimy jako jedna z niewielu gmin lubuskich noclegownię dla bezdomnych;
 Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń”, przez które realizujemy pomoc
żywnościową w postaci paczek. Z tej formy korzysta ponad 403 rodziny, w tym 33 osoby
bezdomne.
2. Wspieranie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania i pomoc rodzinom
będącym w kryzysie poprzez objęcie ich asystenturą rodzinną i pracą socjalną.
3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz
umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez:
 usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki,- świadczenie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania (8 opiekunek zatrudnionych w OPS świadczy usługi dla
ponad 60 osób pozostających w domach rodzinnych, a jedna w mieszkaniach chronionych
w Kęszycy Leśnej). Usługi realizowane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej
oraz Uchwały Nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
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dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
 aktywizację psychofizyczną i społeczną osób starszych realizowaną w Dziennym Domu
Senior + . Zadanie współfinasowane ze środków budżetu państwa w ramach programu
rządowego „Senior+ na lata 2014-2020”
 prowadzenie 11 mieszkań chronionych w Kęszycy Leśnej, gdzie na koniec roku przebywało
13 osób. Dzięki tym miejscom kilka osób starszych nie trafiło do domów pomocy społecznej
lecz pozostaje w środowisku.
 ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizację społeczną osób
niepełnosprawnych, poprzez wypłaty zasiłków stałych, współpracy z PCPR w zakresie
uzyskania dofinasowania do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych,
dofinasowanie zakupu leków ratujących życie lub stosowanych w chorobach przewlekłych;
 jedno dziecko do lat 3 z niepełnosprawnością korzystało z rehabilitacji ruchowej w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w pełni
finansowane były ze środków budżetu państwa.
4. Wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
poprzez:
 zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia polegającej
na dofinansowaniu zakupu leków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
osobom, które nie są nigdzie ubezpieczone
 profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie: funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, współpraca
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, prowadzenie indywidualnych porad terapeuty
uzależnień oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych
5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego poprzez wzmacnianie kadry pomocy
społecznej:
 realizacja projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu
poprzez działania ukierunkowane na poprawę obsługi klienta”. Projekt o wartości
239 534,00 zł był w pełni finansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach
Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Celem nadrzędnym realizowanego Projektu było
rozdzielenie pracy socjalnej od przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy
społecznej.
Program wspierania rodziny.
W 2019 r. zatrudnionych w OPS było 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Łącznie na dzień
31.12.2019r. ze wsparcia asystenta korzystało 29 rodzin. Dodatkowo w 8 rodzinach prowadzony
był monitoring (działania asystenta po zakończonej współpracy). W roku 2019 zakończono
współpracę z 5 rodzinami.
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Program „Posiłek w szkole i w domu”
Realizując program, łącznie na opłacenie posiłków dla mieszkańców gminy wydano kwotę:
182.200,00 zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy
na dożywianie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023 wynosi: 109.255,00 zł. Z programu korzystają:
 osoby dorosłe/klienci pomocy społecznej, którzy mają kwalifikację otrzymują darmowy
gorący posiłek dowożony do miejsca zamieszkania, a osoby bezdomne odbierają posiłek
w Noclegowni;
 zakwalifikowane dzieci spożywają posiłki w stołówkach przedszkolnych i szkolnych;
 podjęcie Programu osłonowego Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
umożliwia objecie dożywianiem dzieci, których rodziny osiągają wyższy dochód niż
kwalifikowany do tej formy pomocy, mogą na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
otrzymywać posiłek.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu jest samorządową jednostką Gminy
Międzyrzecz, która wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Świadczy usługi
specjalistyczne w formie pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnością intelektualną. ŚDS dysponuje 23 miejscami.
Ze względu na kategorię osób, dla których ŚDS jest przeznaczony, kwalifikuje się jako typ domu
B, C, D.
Kategoria

Rodzaj niepełnosprawności

Liczba osób

Typ B

Niepełnosprawność intelektualna, w tym:

9

Typ C

Inne przewlekłe zaburzenia psychiczne

10

Typ D

Niepełnosprawności sprzężone

4

Celem głównym ośrodka jest zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu
zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Dom świadczy usługi, których rodzaj zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym
planie postępowania wspierająco-aktywizującego obejmującym:
- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
- trening umiejętności samoobsługowych
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- trening zaradności życiowej
- trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej
- treningi kulinarne
- treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi
- treningi spędzania czasu wolnego
- poradnictwo psychologiczne
- terapię zajęciową
- terapię ruchową
- zajęcia zorganizowane dla grupy (biblioterapia, umuzykalnianie, zajęcia
elementy teatru.)

rewalidacyjne,

Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii – zwany dalej Programem – reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych oraz minimalizację szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i używania substancji
odurzających na terenie gminy Międzyrzecz.
Program uwzględnia zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zadań
realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych, a także uwzględnia cele
operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia.
Ustawy wskazują środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, jako dochody
gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ustawodawca w obu ustawach wyszczególnia także kierunki, jakie gmina powinna uwzględniać
podejmując działania związane z profilaktyką:
 w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem finansowano programy terapeutyczne
dla osób uzależnionych i współuzaleznionych, podejmowano współpracę z placówkami
leczenia uzależnień, udzielano wsparcia dla działalność „Klubu Aktywizacji Społecznej”
osób i rodzin z problemem uzależnień, finansowano szkolenia osób pracujących na rzecz
profilaktyki uzależnień;
 w ramach udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy narkomanii, alkoholizmu i przemocy domowej, prowadzono rozmowy
motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, finansowano poradnictwo w punktach
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konsultacyjnych, realizowano prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczowychowawczych – wsparcie dziennego w mieście i na terenach wiejskich;
 realizując prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych finansowano szkolne programy
profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałania przemocy, finansowano
działania profilaktyczne w środowiskach grup podwyższonego ryzyka (Jednostka
Wojskowa, Areszt Śledczy, OHP), kontynuowano program profilaktyczny dla dzieci
z zajęciami sportowymi nauki pływania, finansowano zajęcia profilaktyki alkoholowej dla
kierowców;
 wspomagając działalności instytucji i organizacji pozarządowych służących
rozwiązywaniu problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy, udzielono dotacji
na doposażenie oddziału leczenia uzależnień, dotacji dla podmiotów współrealizujących
zadania programu profilaktyki – świetlica wsparcia dziennego, dotacji na realizację
zimowiska z programem profilaktycznym dla 44 dzieci oraz dotacji na realizacje zadania
publicznego – organizacja wypoczynku letniego dla 50 dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych z programem profilaktyki uzależnień.
Przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy rodzinnej i rówieśniczej podejmowane w 2019 r.
to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Obrane przez Gminę kierunki
przynoszą oczekiwane skutki, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż inicjacja
i eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi jest coraz wcześniejsza, a to stanowi
główny i najważniejszy czynnik ryzyka uzależnienia. Jak pokazują badania, osoby poniżej 20 roku
życia uzależniają się szybciej niż osoby dorosłe. Ważną rolę w przeciwdziałaniu uzależnieniom
i przemocy stanowi praca świetlicowa w środowisku wiejskim. Działania profilaktyczne
i pomocowe w głównej mierze powinny być skoncentrowane na dzieciach i młodzieży. Gmina
w swoich działaniach w większości korzysta z programów profilaktycznych rekomendowanych,
a także stawia na szkolenie kadry nauczycielskiej i pedagogicznej.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
W ramach podjętych działań został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy, w składzie którego wchodzą przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Sądu, Prokuratury, służby zdrowia, pedagodzy szkolni. Zespół podejmuje działania
kompleksowego zajmowania się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, opracowaniem
adekwatnej strategii, monitorowaniem sytuacji rodzinnych, podnoszeniem świadomości
społecznej w zakresie tego problemu, wspieraniem ofiar przemocy, zwiększeniem dostępności
pomocy i zwiększeniem skuteczności działań interwencyjnych. W 2019 r. Zespół objął swoją
działalnością 78 rodzin prowadząc procedury Niebieskich Kart dla 231 osób. W 9 rodzinach
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udokumentowano kolejne zdarzenia przemocy domowej. Dla 78 rodzin zostały powołane grupy
robocze w celu skoordynowania działań w tym obszarze. W 90 przypadkach zakończono
procedury Niebieskiej Karty z czego w 48 przypadkach stwierdzając ustanie przemocy.
Należy stwierdzić, że działania podejmowane przez służby odpowiedzialne za pracę w sferze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie przynoszą oczekiwane skutki. W 2019 r.
w 90 przypadkach zakończono procedurę niebieskich kart w stosunku do 64 przypadków w roku
2018.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017-2020
w Gminie Międzyrzecz w 2019 roku
Realizacja programu w 2019 r. zakładała objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację
dziewcząt urodzonych w 2005 r. Grupę tą stanowiły dziewczęta uczęszczające do VII klas szkół
podstawowych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 104 dziewcząt. Gmina ogłosiła
konkurs na realizacje programu do którego nie zgłosił się żaden uprawniony podmiot, z uwagi
na brak dostępności szczepionek w Polsce.
Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne – fluoryzacja zębów
W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono szczoteczki
jednorazowe i żel FLUORMEX do fluoryzacji. Fluoryzację zębów wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych w okresie całego roku szkolnego prowadzi Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych.
Fluoryzacja jest prowadzona systematycznie w okresie całego roku szkolnego (co 6 tygodni).
Z fluoryzacji skorzystało ok. 1700 dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
Program Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
Od 2014 roku gmina Międzyrzecz prowadzi Program Międzyrzecka Karta Rodziny 3+ skierowany
do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy,
z przynajmniej trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka
kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia.
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zniżek jest karta wydawana bezpłatnie.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 1120 kart dla 220 rodzin. Użytkownicy kart mogą korzystać
ze zniżek na towary i usługi w 32 punktach na terenie i poza terenem gminy Międzyrzecz,
udzielanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, gmina realizuje zadanie związane z jej obsługą. Jest
to system zniżek dla rodzin liczących przynajmniej troje dzieci. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
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Od stycznia ubiegłego roku ustawą objęto również te osoby, które były rodzicami lub
opiekunami dzieci już dorosłych. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 1810 kart dla 463 rodzin.
Program Międzyrzecka Karta Seniora
W ramach opiekli senioralnej na rzecz osób starszych w 2017 wprowadzono Programu
Międzyrzecka Karta Seniora. O Kartę Seniora może ubiegać się każdy mieszkaniec gminy, który
ukończył 60 lat. Seniorzy mogą skorzystać ze specjalnych promocji oferowanych przez
partnerów karty. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 2085 kart. Do programu przystąpiło 32 partnerów –
przedsiębiorców i instytucji oferujących zniżki na towary i usługi w punktach handlowych
usługowych również poza terenem gminy Międzyrzecz.

16. Transport w gminie Międzyrzecz
Publiczny transport autobusowy na terenie gminy Międzyrzecz odbywa się w komunikacji
regularnej i specjalnej ( transport w celu dowozu pracowników do zakładów pracy) na liniach
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Na 20 miejscowości na terenie gminy, wszystkie są objęte komunikacja transportu publicznego.
Aktualnie Gmina Międzyrzecz posiada połączenia ze wszystkimi gminami w Powiecie
Międzyrzeckim. W 2019r. zostało wydanych 20 zezwoleń na regularny przewóz osób,
2 zezwolenia na specjalny przewóz osób.
Dodatkowo Burmistrz Międzyrzecza uruchomił w okresie wakacyjnym połączenia na trasie
Międzyrzecz- Kęszyca Leśna (9288,00 zł )oraz całoroczne na trasie Bobowicko – cmentarz
komunalny (12.741,00 zł).

17. Bezpieczeństwo mieszkańców
Na terenie gminy Międzyrzecz aktualnie działa 7 ochotniczych straży pożarnych. Są to: OSP
Bukowiec, OSP Gorzyca, OSP Kaława, OSP Kęszyca Leśna, OSP Kursko, OSP Międzyrzecz-Obrzyce
i OSP Wyszanowo. Dwie jednostki: OSP Kęszyca Leśna i OSP Międzyrzecz-Obrzyce działają
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze
Sądowym jako stowarzyszenia z osobowością prawną.
W dyspozycji ochotniczych straży pożarnych znajduje się 7 obiektów, stanowiących własność
gminy.
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Na dzień 31.12.2019 r. w ochotniczych strażach pożarnych zrzeszonych było 217 członków,
w tym 148 członków wchodzących w skład jednostek operacyjno- technicznych, uprawnionych
do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Jednostki ochotniczych straży pożarnych dysponują aktualnie 5 średnimi samochodami
gaśniczymi, 4 lekkimi, jednym samochodem - drabiną o długości 18 m oraz jednym samochodem
ciężarowym wielozadaniowym. Na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych znajduje się
duża ilość sprzętu gaśniczego, ratowniczego i pomocniczego, w tym motopompy, pompy
szlamowe, zestawy ratownictwa technicznego, pilarki spalinowe, piły do betonu i stali, agregaty
prądotwórcze, aparaty oddechowe, zestawy do ratownictwa przedmedycznego, drabiny, sprzęt
łączności, kamery termowizyjne, specjalistyczne umundurowanie itd.
W 2019 roku w akcjach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyły wszystkie jednostki, które oprócz
gaszenia pożarów przygotowane są do likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym wypadków
drogowych oraz zdarzeń wynikających ze zjawisk pogodowych. W 2019 roku strażacy brali udział
w 110 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto strażacy uczestniczyli w minionym roku
w szkoleniach i ćwiczeniach.
Realizacja zadań statutowych ochotniczych straży pożarnych możliwa jest dzięki współpracy
z samorządem gminnym, Oddziałem Miejsko-Gminnym, Powiatowym i Wojewódzkim Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
Podstawowym źródłem finansowania ochotniczych straży pożarnych jest budżet gminy. Zgodnie
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia,
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, bezpłatnego umundurowania
członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji członków ochotniczej straży
pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz koszty okresowych badań lekarskich ponosi
gmina. Każdego roku w budżecie gminy planowane są środki finansowe na ten cel. W roku 2019
z budżetu Gminy Międzyrzecz wydatkowano na ten cel kwotę prawie 367 000 zł. Dodatkowym
źródłem finansowania ochotniczych straży pożarnych był Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego (kwota 14 960 zł), a także budżet
państwa za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
(kwota 47 271 zł).
W 2019 roku z budżetu gminy przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu
kwotę 20.000 zł na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych zwanych służbami
ponadnormatywnymi i 30.000 zł na zakup samochodu oraz dla Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Międzyrzeczu kwotę 10.000 zł na zakup echosondy wraz z wyposażeniem.
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18. Wydawanie zezwoleń, przestrzeganie przepisów sprzedaży napojów
alkoholowych
Dokonano zmiany uchwał dotyczących zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
gminy, dostosowując je do zmian ustawy z 2018 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W 2019 r. na terenie gminy 200 placówek posiada zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeprowadzono 18 kontroli punktów sprzedaży. Z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 594.163,88 zł.
27 listopada 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(j. t. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). Zmiany
dotyczyły między innymi wprowadzenia limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich
napojów alkoholowych, a także tych, które zawierają do 4,5 % alkoholu w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy oraz limitu
udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych na terenie gminy (sołectwa)
przez gminy.
23 kwietnia 2019 r. podjęto 2 uchwały dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
gminy Międzyrzecz:
- Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr IX/73/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Międzyrzecz.
- Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu nr IX/74/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Międzyrzecz.
W ramach prowadzenia, kompletowania do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i opłat odbyły się:
- kontrola na wniosek policji – 4
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 18
- oświadczenia o sprzedaży – 65
-na konto gminy wpłynęło 594 tysiące zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze kontrolowała prawidłowość kompletowania
dokumentacji sprzedaży napojów alkoholowych i wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia
na terenie gminy Międzyrzecz. Kontrola przebiegła bez żadnych uwag.

19. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Gmina Międzyrzecz jest członkiem lub partnerem szeregu ciał lokalnych i regionalnych.
Do najważniejszych należą:
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1. Celowy Związek Gmin CZG 12 – związek powołany w celu wspólnego rozwiązania
problemu gospodarki odpadami. Obecnie Związek tworzy dużą jednostkę samorządową
skupiającą 15 gmin, w tym gminę Międzyrzecz. Burmistrz należy do Zgromadzenia
Związku wraz z Panią Anną Lubaczewską, jako delegata gminy Międzyrzecz.
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” - Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zrzesza obecnie 28 gmin i 3 powiaty, które
tworzą polską część Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Stowarzyszenie wspiera
partnerstwa i współpracę polsko-niemiecką przyczyniającą się do zrównoważonego
rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci partnerstw tworzące Euroregion podmioty
wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych.
Burmistrz jest członkiem Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego - jest jedyną w Polce organizacją skupiającą
wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest
sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (któremu
przewodniczyło w latach 2013-2014), dzięki czemu głos wypracowany na forum
regionalnym dostrzegany jest przez Sejm i Senat RP oraz przez Radę Ministrów.
4. Gmina Międzyrzecz jest członkiem Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska, które jest
stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną. Partnerstwo
ma charakter trójsektorowy, jego członkami, obok osób fizycznych, są osoby prawne.
Nadzór nad działalnością LGD prowadzi marszałek województwa. Organem partnerstwa,
odróżniającym go od innych stowarzyszeń jest Rada, do której wyłącznych kompetencji
należy ocena i wybór operacji oraz ustalanie kwot wsparcia.
5. Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, które jest stowarzyszeniem „specjalnym”
posiadającym osobowość prawną. Partnerstwo ma charakter trójsektorowy, jego
członkami, obok osób fizycznych, są osoby prawne. Gmina Międzyrzecz jest partnerem
Grupy.
6. Związek Miast Polskich – w dniu 26 marca 2019 roku Rada Miejska w Międzyrzeczu
podjęła uchwałę Nr VIII/66/19 o przystąpieniu Gminy Międzyrzecz do Związku Miast
Polskich, którą reprezentować będzie burmistrz Międzyrzecza. Związek ma na celu
wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społecznokulturalnego rozwoju miast polskich.
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20. Podsumowanie
Szanowni Państwo!
Jak wynika z przedstawionego Państwu raportu, rok 2019 był rokiem wielu inwestycji
oraz postępów administracyjnych. Niniejszy dokument tworzony był w dobie trwającej
pandemii. Pomimo wielu trudności przedstawiam go Państwu w ustawowo przyjętym terminie.
Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, dla których tak ciężki okres czasu nie
był przeszkodą, a świadczyć tylko może o tym, że nie ma sytuacji, z której z tak wspaniałą załogą
zabrakłoby wyjścia.
Jednocześnie, pragnę podkreślić ważną rolę Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, której
dziękuję za współpracę w roku 2019.
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