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żary 2018

Rok 2018 był bardzo dobry dla naszego miasta. Wykonaliśmy plan wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych na poziomie ponad 20 mln złotych. Dochody miasta to już kwota ponad 166 milionów, a zadłużenie
utrzymaliśmy na stabilnym i bardzo bezpiecznym poziomie. Na koniec poprzedniego roku wynosiło ono około 17% (ponad 28 mln), najniższe od około 10 lat. W 2018 r. pozytywnie o sytuacji finansowej miasta wypowiedziała
się Najwyższa Izba Kontroli i Polski Fundusz Rozwoju, określając ją
także jako ponadprzeciętną.
Nastąpił kolejny ważny etap rozwoju miasta we wszystkich sferach jego
funkcjonowania.
W ramach infrastruktury drogowej najważniejsze inwestycje to: przebudowa ul. Wieniawskiego, budowa ul. Kieleckiej i ciągu pieszo-rowerowego przy
Al. Wojska Polskiego w Kunicach. Oprócz tego termomodernizacja SP 5.

żary 2018
Biorąc pod uwagę rekreację i wypoczynek, budowa parku przy skrzyżowaniu ul. Czerwonego Krzyża i Paderewskiego.
Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się przedsięwzięcia i programy społeczne: Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny, Koperta Życia, szczepienia przeciw grypie 65+, szczepienia przeciw HPV, profilaktyka próchnicy
– uczniowie kl. I-II szkół podstawowych, rehabilitacja medyczna dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów 65+.
W minionym roku zrealizowanych zostało wiele działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych uwzględniających propozycje i oczekiwania mieszkańców.
Ochrona środowiska to niezmiernie ważne i priorytetowe zadanie dla miasta. Kontynuowaliśmy miejski program wymiany pieców. Kluczowe jest monitorowanie powietrza poprzez stację monitoringu, nadzorowaną przez
WIOŚ. Została poszerzona jej aktywność o automatyczne badanie pyłu
PM 2,5. Rozpoczęliśmy analizę możliwości monitorowania powietrza w innych miejscach naszego miasta poprzez wykorzystanie małych czujników.
W tym względzie przygotowaliśmy projekt w ramach, którego wystartowaliśmy w konkursie ubiegając się o środki zewnętrzne. Systematycznie informowaliśmy mieszkańców o stanie powietrza poprzez sieć świetlnych tablic
w różnych miejscach naszego miasta, stronę www oraz profil FB. Straż Miejska w ramach swoich kompetencji prowadziła kontrolę palenisk. Zachęcaliśmy mieszkańców, aby pozostawiali samochody w domu. Wprowadziliśmy
dwa dni darmowej komunikacji, modernizujemy sieć przystanków autobusowych. Ważną rolę odgrywa również modernizacja dróg i budowa ścieżek
rowerowych. Kontynuujemy program termomodernizacji wraz z wprowadzaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zabytkowych poprzez program dotacji. Systematycznie nasadzamy drzewa
i krzewy, utrzymując bilans dodatni. Ważna jest także edukacja mieszkańców, akcje ekologiczne i systematyczna współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
Powyższy tekst to tylko kilka kluczowych spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze skróconą wersją raportu o stanie miasta za 2018 r. oraz pełną dostępną na stronie www.zary.pl.
						
						

Danuta Madej
Burmistrz Miasta Żary
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miasto

Żary, jako największe miasto Łużyc na wschód od granicznej Nysy Łużyckiej, określane
są mianem Stolicy Polskich Łużyc. Miasto może pochwalić się licznymi zabytkami kultury
sakralnej i świeckiej, charakterystycznej dla tej części Łużyc. Powstałe na przestrzeni wieków, zachowane do naszych czasów i sukcesywnie odrestaurowywane podnoszą estetykę
i atrakcyjność miasta. Zachowany średniowieczny układ urbanistyczny uzupełniony nowoczesną architekturą sprawia, że miasto jest warte odwiedzenia przez turystów i wygodne dla
mieszkańców. Dzisiaj powiatowe miasto przemysłowe, z kompletną infrastrukturą społeczną
i biznesową liczące 37 tys. mieszkańców.
Łączna liczba mieszkańców miasta Żary w latach 2016-2018 opracowana na podstawie
gminnego rejestru mieszkańców.

Żarski przemysł cechuje nowoczesność i duża różnorodność. Wiodące gałęzie gospodarki to:
przemysł drzewny, szklarski, motoryzacyjny, elektryczny, metalowy oraz materiałów budowlanych. Miasto jest otwarte na inwestorów, którzy do tej pory zainwestowali w nim 600 mln euro.
W Żarach krzyżują się dwie drogi krajowe nr 12 i 27. Wspólny odcinek tych dróg stanowi fragment obwodnicy miejskiej, który znacznie usprawnia ruch w mieście. Ciężki transport omija
zabytkową część miasta. Nieopodal miasta przebiega międzynarodowa trasa E-36 (Berlin-Wrocław-Kraków), po polskiej stronie jest to autostrada A18. Od Żar do najbliższego zjazdu
na autostradę jest tylko 9 km. Trasa E-36 to po niemieckiej stronie autostrada A-15, która
umożliwia bardzo szybki dostęp, poprzez sieć autostrad, do Berlina. Międzynarodowe lotniska
w Berlinie i Wrocławiu oddalone są o około 160-185 km, tj. 1,5 godziny jazdy samochodem.
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mieszkańcy

Urząd Stanu Cywilnego w Żarach obejmuje swoją działalnością terytorium 3 gmin, tj.: Miasto
Żary, Gminę Żary i Gminę Lipinki Łużyckie, co daje za rok 2018 obsługę ok. 52.000 mieszkańców tych gmin.
W roku 2018 sporządzono:
• 1014 aktów urodzenia (z tego 242 dzieci zostało zameldowanych w Żarach);
• 263 akty małżeństwa;
• 1031 aktów zgonu (w tym 434 to mieszkańcy Żar).

.
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gospodarka

Zarejestrowane podmioty gospodarcze w/g klas wielkości w latach 2017-2018 w Gminie
Miejskiej Żary. Dane: GUS 31 grudzień 2018 r.
Wielkość podmiotu / zatrudnienie

2017

2018

0-9

4.145

4.185

10 - 49

152

145

50 - 249

32

32

250 - 999

7

6

Pow. 1000

1

1

Ogółem

4.337

4.369

Wzrost podmiotów wg zatrudnienia od 0-9 w roku 2018 i mały spadek podmiotów od 10-49.
Informacja o bezrobociu w latach 2015-2018
2015

2016

2017

2018

Liczba osób bez pracy w Żarach
750

630

425

404

Stopa bezrobocia w powiecie żarskim
9,6 %

7,8 %

6,0 %

5,6 %

Szacunkowa stopa bezrobocia wyliczona na podstawie proporcjonalności wyniosła w Żarach w 2018 r. ok. 3%.

ul. Szklarska
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budżet obywatelski
Budżet Obywatelski

2017

2018

Liczba propozycji przesłanych przez mieszkańców

40

32

Liczba propozycji zaakceptowanych, biorących udział w głosowaniu

21

19

Liczba otrzymanych głosów w tym:

8.473

8.873

- głosów ważnych

7.894

7.826

- głosów nieważnych

206

316

- głosów oddanych dwukrotnie przez tą samą osobę

373

731

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2018 roku
Nazwa zadania wybranego w 2018 roku

Szacunkowy
koszt

Stan
realizacji

1

BASEN - zagospodarowanie terenu wokół dawnego
kąpieliska w Kunicach - realizacja części projektu

300.000

Zakończone

2

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 10
ul. Okrzei

300.000

Zakończone

3

Monitoring Osiedla Zawiszy Czarnego

100.000

W trakcie
realizacji

4

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej

100.000

W trakcie
realizacji

5

Doposażenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2

88.000

Zakończone

6

Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001
przy ul. Kurpińskiego 26-38

96.000

Zakończone

Lp.

Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 przed i po modernizacji
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oświata

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5

Doposażenie infrastruktury przy Szkole Podstawowej Nr 2

oświata

9

Gmina Żary o statusie miejskim jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych,
7 przedszkoli, w tym 1 zespołu szkolno-przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi,
w których uczy się 2.811 uczniów i 1.159 dzieci w wieku przedszkolnym.
Szkoły podstawowe:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina, ul. Szymanowskiego 8 (z oddziałami
byłego Gimnazjum nr 2);
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Gabrieli Zapolskiej 16;
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
z oddziałami integracyjnymi, ul. Broni Pancernej 8;
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów (z oddziałami byłego Gimnazjum nr 3),
ul. Okrzei 19;
• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego (z oddziałami byłego Gimnazjum
nr 1), ul Partyzantów 9;
• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej (z oddziałami byłego Gimnazjum nr 10),
ul. Pułaskiego 4.
Miejskie przedszkola:
• Miejskie Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z oddziałami integracyjnymi, ul. Parkowa 10;
• Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. 1 Maja 3a;
• Miejskie Przedszkole nr 3 im. Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
ul. 11 Listopada 22;
• Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Sikorskiego 22;
• Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej, ul. Szymanowskiego 2;
• Miejskie Przedszkole nr 8 im. Misia Uszatka-Przyjaciela Przyrody, ul. Górnośląska 28;
• Miejskie Przedszkole nr 10 im. Bajka, ul. Okrzei 15 (z oddziałami przy ul. Częstochowskiej).
Miejskie żłobki:
• Żłobek Miejski nr 1, ul. Okrzei 13
• Żłobek Miejski nr 3, ul. Broni Pancernej 10
Sieć żarskich szkół, przedszkoli i żłobków uzupełniają placówki niepubliczne: 3 żłobki,
4 przedszkola, 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja.
Od 4 lat przedszkola zapewniają miejsca dla wszystkich chętnych, również dla trzylatków.
Planowana na rok 2018 subwencja oświatowa wynosiła 25.293.159 zł, jednak rzeczywiście
została przyznana subwencja o 722.325 zł mniejsza i wynosiła 24.570.834 zł. w tym na dzieci z dysfunkcjami miasto otrzymało 2.646.665,80 zł. Dotacja przedszkolna otrzymana na
dzieci pięcioletnie i młodsze wynosiła 1.365.890 zł. Na utrzymanie szkół dołożona została
kwota 10.079.756,06 zł, a na utrzymanie przedszkoli 7.951.819,10 zł.
Gmina Żary o statusie miejskim przekazywała dotację na dzieci placówek niepublicznych.
Miesięcznie na jednego ucznia w szkole podstawowej przekazywano 487 zł, na ucznia gimnazjum 392 zł, a na dziecko przedszkolne 346 zł.
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sport

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą
Nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015 r. Przedmiotem działania
MOSRiW jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie sportu, kultury fizycznej
i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju. Do podstawowych zadań należy:
• utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Żary, uzupełnianie
wyposażenia w urządzenia, sprzęt sportowy i rekreacyjny, rozbudowa i modernizacja
obiektów,
• udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla społeczności lokalnej,
• bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
• dowóz uczniów niepełnosprawnych,
• realizacja innych zadań zlecanych przez Burmistrza Miasta,
• realizacja własnego kalendarza imprez: Żarska Olimpiada Młodzieży, Otyliada, Majówka,
itp.
Baza lokalowa:
Wielofunkcyjny kompleks basenowy - ul. Źródlana
Obiekt SYRENA - ul. Leśna
Pływalnia WODNIK - ul. Telemanna 1
Obiekt PROMIEŃ - ul. Zwycięzców 38
Obiekt UNIA - Al. Wojska Polskiego 56
Obiekt OKRĄGLAK - ul. Lubelska
Strzelnica - ul. Czerwonego Krzyża
ORLIK - ul. Paderewskiego
ORLIK - ul. Zwycięzców
ORLIK - ul. Sikorskiego

Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny
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SPORT

Hala Promienia przy ul. Zwycięzców

Strzelnica przy ul. Czerwonego Krzyża

Stadion lekkoatletyczny Syrena
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KULTURA

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

Hol sali widowiskowej „Luna”

Sala kinowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej

11

12

zdrowie
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Informacja dotycząca udzielonych i przyznanych dotacji w latach 2017-2018:
• Szpitale: udzielono dotacji celowej Powiatowi Żarskiemu w wysokości 1 mln złotych
na rozbudowę Szpitala na Wyspie sp. z o.o.
• Hospicjum: udzielono dotacji Kołu Żarskiemu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach w kwocie po 60.000 złotych rocznie.
Umorzenia zaległości podatkowych w latach 2017-2018:
• Szpital na Wyspie - 234.498 złotych,
• 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - 382,069,81 złotych.
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rodzina
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Karta „Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”
Rada Miejska w Żarach w roku
2014 wprowadziła na terenie
gminy program p.n. „Żary
Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”. W ramach programu
żarskie rodziny posiadające
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 25 r.ż.
oraz bez ograniczenia wieku
w przypadku dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się
o kartę „Żary Miasto Przyjazne
Rodzinie”.
Program jest elementem
Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Żary o statusie miejskim
na lata 2014-2020 i ma na
celu promocję dużej rodziny,
wzmocnienia jej kondycji, poprawę warunków życia żarskich dużych rodzin, zwiększenia szans rozwojowych

i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz
kształtowanie pozytywnego
wizerunku takiej rodziny.
Posiadacze Karty są uprawnieni do ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne i osoby prawne podległe
Gminie oraz inne podmioty
oferując swoje partnerstwo
w programie. Między innymi
posiadacze Karty otrzymują
50% zniżki w opłatach za żłobek, 50% zniżki w opłatach za
wstęp na basen, 20% zniżki
w opłatach za odprowadzanie ścieków i doprowadzanie
wody. Wykaz uprawnień oraz
podmiotów je przyznających
opublikowano na stronie
www.zary.pl/PL/897/KARTA_
DUZEJ_RODZINY/.

Od roku 2014 objęto programem 320 żarskich rodzin wielodzietnych, z czego w roku
2018 kartę wydano 51 rodzinom.
W ramach przyznanych ulg
w roku 2018 dopłaty do wody
i ścieków otrzymało 130 (średnio) rodzin na łączną kwotę
44 573 zł. Ponadto z 50%
zniżki w opłatach za żłobek
skorzystało 25 rodzin. Żarski
Dom Kultury udzielił na oferowane przez siebie usługi ulgi
37 osobom.

kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, wzmocnienie
kondycji fizycznej, podniesienie aktywności i sprawności.
W ramach programu Żarski
Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
oraz Miejski Ośrodek Sportu
Rekreacji i Wypoczynku udzielają ulg posiadaczom Żarskiej
Karty Seniora. Informacja n.t.
wysokości ulg oferowanych
przez nasze jednostki oraz
rodzaju i wysokości ulg oferowanych przez pozostałych

partnerów programu publikowana jest na stronie www.
zary.pl.
Od początku trwania programu, tj. od roku 2016 wydano
1349 Żarskich Kart Seniora,
w tym: w roku 2018 - 372
karty.

Karta Seniora
Na terenie Gminy od roku
2016 realizowany jest program p.n. „Żarska Karta Seniora”. Adresatami programu
są mieszkańcy Żar w wieku
pow. 65 r. ż.
Program jest jednym z elementów polityki społecznej
realizowanej przez naszą
Gminę i obejmuje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do żarskich seniorów.
Celem programu jest ułatwienie seniorom dostępu do
dóbr kultury, sportu i rozrywki,
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ochrona zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zadań własnych Gminy w zakresie zapewnienia równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowywanie i realizacja
programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy. Podstawą opracowania projektu programu polityki zdrowotnej jest „Mapa
regionalna potrzeb zdrowotnych” sporządzona dla obszaru naszego województwa oraz
Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych.
Program może być realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat po uprzednim uzyskaniu pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.
Wyboru realizatora (podmiotu leczniczego) programu polityki zdrowotnej dokonuje się
w drodze konkursu ofert.
W poniższej tabeli przedstawiono programy zdrowotne realizowane na terenie naszej Gminy w roku 2018.

Rok
realizacji
programu

Planowana
liczba beneficjentów
programu

Faktyczna
liczba
uczestników
programu

% udział
uczestników
w programie

1

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół
podstawowych w mieście
Żary

2018

830

727

87,6

2

Program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Żary

2018

300

173

57,6

3

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie
dla osób po 65 r.ż. z terenu
miasta Żary

2018

1000

926

92,6

4

Rehabilitacja lecznicza dla
mieszkańców Gminy Żary
o st. m. w wieku do 18 r.ż.

2018

x

70

85,3

5

Rehabilitacja lecznicza dla
mieszkańców Gminy Żary
o st. m. w wieku powyżej 65 r.ż.

2018

x

199

100,0

Lp.

Nazwa programu
profilaktyki zdrowotnej

Dotacja Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki
zdrowotnej w roku 2018:
• „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary” kwota - 8 519,20 zł.
• „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
kwota - 27 641,99 zł.
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straż miejska

Czynności podjęte w roku 2018
W 2018 r. zostało przyjętych i zrealizowanych 2221 zgłoszeń, funkcjonariusze nałożyli 290
mandatów karnych, na kwotę 28.610 złotych, 877 razy zastosowali środek wychowawczy
w postaci pouczenia oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żarach.
Przykładowe zgłoszenia przekazywane do realizacji Straży Miejskiej w Żarach
TEMAT ZGŁOSZENIA

2018 rok

zakłócenia porządku publicznego i spokoju

98

zagrożenia w ruchu drogowym

187

ochrona środowiska i gospodarka odpadami

306

zagrożenia życia i zdrowia

117

zagrożenia pożarowe (katastrofy)

6

awarie techniczne

267

zwierzęta

195

pozostałe zgłoszenia

1045

inwestycje

Park przy ul. Czerwonego Krzyża / Paderewskiego

Centrum przesiadkowe, ul. Ułańska
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18

inwestycje

Przebudowa ul. Kieleckiej

Remont chodnika, ul. Ratuszowa

Modernizacja świetlicy OSP Żaty-Kunice

Przebudowa chodnika, ul. Westerplatte

Jedna z dwóch ławek solarnych

Remont chodnika, ul. Broni Pancernej

inwestycje

Boisko - kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Źródlanej

Tężnia solankowa, ul. Częstochowska

19

20

inwestycje

Przebudowa ul. Wieniawskiego

Utwardzenie terenu na cmentarzu komunalnym

Remont chodnika, ul. Paderewskiego

Otwarta strefa aktywności, ul. Częstochowska / Zwycięzców
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inwestycje
Wykaz chodników wykonanych w roku 2018

Lp.

Ulica

zł

m2

uwagi

1

Ratuszowa
(lewa strona)

129.462,58

436,00

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

2

łącznik
Ratuszowa - Jagiełły

34.079,86

83,15

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

3

Poznańska

30.051,79

121,00

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

4

Paderewskiego

201.064,04

592,88

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

5

Fredry

76.296,04

332,76

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

6

Zaułek Klasztorny

25.221,22

67,80

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

7

Broni Pancernej

42.938,29

132,00

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

8

Westerplatte

115.045,73

294,00

zadanie w ramach
przebudowy i remontów

9

Wieniawskiego

3484,78

zadanie inwestycyjne

5544,37

Budowa chodnika, ul. Poznańska

Przebudowa chodnika, ul. Jagiełły
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POmoc społeczna

Pomoc społeczna jest częścią polityki społecznej naszej Gminy. Jej zasadniczym celem jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz objęcie szczególną opieką seniorów, osób niepełnosprawnych i samotnych. Działania w tym
zakresie na terenie naszego miasta prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Środowiskowy Dom Samopomocy. Między innymi w obiekcie przy ul. Boh. Getta w Żarach
prowadzone są trzy ośrodki wsparcia, tj:
• Dzienny Dom Wsparcia skierowany do seniorów,
• Warsztat Terapii Zajęciowej zapewniający rehabilitację społeczną i zawodową osób
upośledzonych,
• Dom typu „A” i „B” dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
Ponadto w roku 2018 dokonano oficjalnego otwarcia kolejnych dwóch mieszkań chronionych (ul. Żagańska), w których zapewniono 6 miejsc osobom niepełnosprawnym, samotnym, wymagającym wsparcia. Pierwsze takie mieszkanie powstało w Żarach w roku 2017
i zapewniło schronienie 5-ciu żarskim seniorom (ul. Piastowska).
Na terenie miasta przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzona jest również
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, stołówka charytatywna oraz Świetlica Środowiskowa „5”.
Mieszkańcy naszego miasta mogą również korzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W roku 2018 tego typu opieką objęto 187 osób.
Usługi świadczone były w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych przez siostry
i opiekunki Oddziału Rejonowego PCK w Żarach. Łącznie na usługi Gmina wydała ok.
1.234.000 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jest inicjatorem oraz koordynatorem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych na terenie naszego miasta. W roku 2018 członkowie Komisji wydali 68 opinii do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, skontrolowali 19 punktów
sprzedaży takich napojów oraz przeprowadzili 49 postępowań w celu umieszczenia osób
uzależnionych w zakładzie lecznictwa odwykowego.
W ramach działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. na pomoc
terapeutyczną, psychologiczną, prawną, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie instytucji i stowarzyszeń, organizowanie czasu wolnego dzieciom
i młodzieży, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wydatkowano kwotę w wys.
1.011.726,00 zł.

dotacje na zabytki
Dotacje przyznane w 2018 r.
Lp.
1
2

Adres
nieruchomości
ul. Bolesława
Chrobrego 12
Pl. Przyjaźni 1A

Wysokość
przyznanej
dotacji [zł]

Rodzaj prac

40 212,52

Remont dachu budynku

100 000,00

Remont elewacji, remont
klatki schodowej, świetlika dachowego, wymiana
drzwi wejściowych

3

ul. Chrobrego 1

49 987,31

Remont elewacji, remont
klatki schodowej, stolarki
okiennej

4

ul. Podwale 10

23 262,83

Remont klatki schodowej

5

Pl. Rynek 35

22 387,54

Remont klatki schodowej

6

ul. Bohaterów
Getta 29

4 305,00

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z programem prac
konserwatorskich

7

ul. Bolesława
Chrobrego 8

72 000,00

Remont dachu

8

ul. Osadników
Wojskowych
52-53

4 900,00

Wykonanie dokumentacji projektowej

9

ul. Skarbowa Kościół filialny p.w.
św. Apostołów
Piotra i Pawła

60 270,00

Wykonanie tynków
wewnętrznych, wymiana
stolarki okiennej
i drzwiowej

10

pl. Rynek 10

100 000,00

Remont elewacji, remont
dachu

11

ul. Bolesława
Chrobrego 20/1

33 185,78

Renowacja stolarki
okiennej
i drzwiowej, parkietu,
sztukaterii sufitów,
grzejników żeliwnych.
Remont łazienki.

12

pl. Rynek 20

100 000,00

Remont elewacji, remont
klatki schodowej

RAZEM

Pl. Przyjaźni 1A

Pl. Rynek 20

610.510,98

Kwota dotacji w trakcie roku 2018 została zwiększona z 500.000 zł do 610.510,98 zł.
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zasoby komunalne

W skład zasobu komunalnego Gminy wchodzą lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe, garaże, lokale tymczasowe w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Żary o statusie
miejskim oraz lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe, garaże, lokale tymczasowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Zestawienie danych na dzień 31.12.2018 r.
Liczba
lokali

Pow.
użytkowa

Mieszkalne

651

27 061,58

Socjalne

214

7 280,66

Tymczasowe

3

78,35

Mieszkalne jw.

8

356,11

Razem mieszkalne

876

34 776,70

Użytkowe

31

2 043,16

Garaże

20

333,59

Razem użytkowe

51

2 376,75

OGÓŁEM GMINA

927

37 153,45

Mieszkalne

928

43 695,14

Socjalne

3

100,55

Tymczasowe

2

29,30

2

132,40

935

43 957,39

55

2 479,14

Garaże

15

308,3

Razem użytkowe

70

2 787,44

OGÓŁEM GMINA

1005

46 744,83

1811

78 734,09

OGÓŁEM UŻYTKOWE

86

4 522,30

OGÓŁEM GARAŻE

35

641,89

OGÓŁEM ZASOBY

1932

83 898,28

Podział

GMINA

Mieszkalne jw.
GMINA
Razem mieszkalne
WE WSPÓLNOCIE
Użytkowe

OGÓŁEM MIESZKALNE

Ilość
budynków

103

330

433
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powietrze
Dane pomiarowe
dla parametru pył
zawieszony PM10
w roku 2018 r.

Dane pomiarowe
dla parametru benzo(a)piren w PM10
w roku 2018 r.

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10 – rok 2018 (µg/m³)
Data

Wschowa

Żary

Zielona Góra

styczeń

31

29

25

luty

69

56

42

marzec

52

42

35

kwiecień

33

29

25

maj

27

26

24

czerwiec

19

20

18

lipiec

23

19

17

sierpień

23

21

19

wrzesień

26

24

18

październik

36

33

26

listopad

50

47

35

grudzień

28

22

21

wartość średnioroczna
(poz. dop.: 40 µg/m3)

35

30

26

Liczba dni z przekroczeniami średniodobowymi (wartość dopuszczalna 35 dni)

60

37

19

DANE
POMIAROWE
DLA PARAMETRU
BENZO(A)PIREN
W PM 10 ROK
2018 (ng/m³)
wartość średnia
(poz. doc.: 1 ng/m3)
WSCHOWA
10
ŻARY
6
ZIELONA GÓRA
4
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ochrona środowiska
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Program wymiany pieców
W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary od 2017 roku wprowadzono program udzielania dotacji celowej na wymianę ogrzewania. W latach 2017-2018 mieszkańcom Żar udzielono
dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 917.313,00 zł, co
pozwoliło zlikwidować ok. 200 palenisk z terenu miasta Żary.
Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w naszym mieście i w efekcie lepsze
zdrowie jego mieszkańców.
Akcja „Drzewko za makulaturę”
W akcji „Drzewko za makulaturę” w 2018 r. zebrano 12,20 ton makulatury i wydano ok. 3 000
szt. drzewek. Od pierwszej akcji „Drzewko za makulaturę”, to jest od 2015 r., do akcji przeprowadzonej w 2018 r., zebrano 46,54 ton makulatury oraz rozdano ok. 10 250 szt. drzewek.

Rozbudowa sieci monitoringu powietrza w Żarach
W 2018 roku Gmina Żary o statusie miejskim zakupiła urządzenie do rozbudowy stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Szymanowskiego w Żarach. Nowe stanowisko
pomiarowe przy funkcjonującej już stacji pomiarowej dokonuje automatycznego pomiaru stężeń godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5.
Bezpłatna komunikacja w mieście
Od 2017 roku w pierwszy poniedziałek i wtorek każdego miesiąca, w granicach administracyjnych miasta Żary obowiązuje darmowa komunikacja miejska.
Usuwanie azbestu
W 2018 roku z terenu miasta Żary usunięto 23,54 Mg wyrobów zawierających azbest. W ramach realizowanego zadania z terenu Gminy Żary o statusie miejskim usunięto od 2016 roku
łącznie 121,78 Mg wyrobów zawierających azbest za łączna kwotę 75 309,80 zł.

ochrona środowiska
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Nasadzenia drzew i krzewów
Nowe drzewa i krzewy, które pojawiły się w mieście Żary w 2018 r. w ilości 409 sztuk drzew oraz
1627 sztuk krzewów to nie tylko działania wynikające z potrzeby realizacji warunków decyzji
wydanych przez inne organy. Wiele drzew zostało posadzonych w celu poprawy walorów estetycznych i krajobrazowych. Nie bez znaczenia jest również dobór roślinności - jej różnorodność
sprawia bowiem, że chętniej bytują w naszym mieście owady i ptaki.

28
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finanse miasta żary
Kadencja Danuty Madej

2015
22,24 %
Kwota zadłużenia - 29.792.792 zł
Dochody miasta - 133.966.300,93 zł

2016
18,96 %
Kwota zadłużenia - 28.151.292 zł
Dochody miasta - 151.481.499,83 zł

2017
17,19 %
Kwota zadłużenia - 27.969.792 zł
Dochody miasta - 162.715.658,75 zł

31.12.2018
16,98 %
Kwota zadłużenia - 28.269.409 zł
Dochody miasta - 166.507.498,77 zł

pozyskiwanie środków
Projekt „Bez Granic – Część 1”
Wartość projektu przypadająca na Gminę Żary
o statusie miejskim wyniosła 995.828,52 euro,
w tym kwota dofinansowania 846.454,25 euro.
Projekt „Zachowanie i promowanie
walorów geologicznych Łuku Mużakowa
i moreny polodowcowej Zielonego Lasu
oraz zaktywizowanie współpracy miast
Żary i Weißwasser”
Wydatki ogółem: 310.558,26 euro;
dofinansowanie z EFRR: 1.005.321,34 zł.
Projekt „Turystyka bez granic”
Wydatki ogółem: 567 655,88 euro
Dofinansowanie z EFRR: 482 507,46 euro
w tym:
Gmina Żary o statusie miejskim:
409 310,85 euro
Projekt „REVIVAL - Rewitalizacja
historycznych miast Dolnego Śląska
i Saksonii”
Wydatki ogółem (Żary) 36.649,08 euro
Suma wydatków kwalifikowalnych
36.649,08 euro
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR
31.151,70 euro
Wkład własny 5.497,38 euro
Szkło i porcelana na Łużycach
Wartość projektu: 12.428,78 euro,
dofinansowanie: 11.185,90 euro
Przygoda z porcelaną na Łużycach
Wydatki ogółem - 11.229,90 euro
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR 9.545,42 euro
Wkład własny - 1.684,48 euro
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Łużycka turystyka
Wydatki ogółem - 16.545,96 euro
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR 14.064,07 euro
Wkład własny - 2.481,89 euro
Telemann na pograniczu
Wartość projektu: 21.628,89 euro,
dofinansowanie: 18.384,56 euro.
Lato z muzyką i historią na pograniczu
Wydatki ogółem 22.527,45 euro
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR
19.148,33 euro
Wkład własny 3.379,12 euro
Projekt „Utworzenie Żagańsko–Żarskiej
Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”
Całkowita wartość projektu: 25 810 719,21 zł.
Całkowita wartość dofinansowania:
20 184 905,11 zł,
w tym Gmina Żary o statusie miejskim:
10 421 249,22 zł.
Projekt „Udostępnienie zasobów
przyrodniczych i rekreacyjnych
w Żarach”
Wartość projektu ogółem: 2 525 336,11 zł
Wydatki kwalifikowalne: 962 612,16 zł
Wartość dofinansowania: 818 220,32 zł
Projekt „Rewitalizacja zespołu
parkowo-folwarcznego w Żarach
wraz z utworzeniem Centrum Usług
Społecznych”
Wartość projektu ogółem: 9 766 231,01 zł
Wydatki kwalifikowalne: 7 792 868,23 zł
Wartość dofinansowania wynosi: 6 623 937,98 zł
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pozyskiwanie środków

Projekt „Żarski Park Kultury i Nauki
– przebudową z rozbudową instytucji
kultury w Żarach”
Wartość projektu ogółem: 2 782 479,53 zł
Wartość projektu Gminy Żary o st. miejskim:
1 222 784,74 zł
Wydatki kwalifikowalne ogółem : 2 176 303,89 zł
Wartość dofinansowania ogółem wynosi:
1 849 858,23 zł
Wartość dofinansowania Gminy Żary o statusie miejskim - 763 926,20 zł.
Projekt „Rowerem do pracy i szkoły
w Żarach – etap I”
Całkowita wartość projektu: 4 403 754,44 zł.
Całkowita wartość dofinansowania:
1 349 688,92 zł.
Poprawa jakości kształcenia
w Żarsko-Żagańskim Obszarze
Funkcjonalnym
Łączne nakłady finansowe projektu w naszej
Gminie to 703 900 zł, z tego gmina pokrywa
środki własne 8%.
Kompleksowy program komunikacji
w Żarsko-Żagańskim Obszarze
Funkcjonalnym
Łączny koszty projektu do poniesienia przez
Gminę Żary o statusie miejskim
2 847 032 zł.
Przyznane dofinansowanie ze środków UE
1 453 076 zł
Przedsięwzięcia realizowane
w ramach Programu Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
Miasto pozyskało 1 mln 8 tysięcy 396 złotych,
w tym na funkcjonowanie szkoły ćwiczeń
i pomoce dydaktyczne 367 tysięcy złotych.

„Wdrożenie i rozwój e-usług
w administracji samorządowej
oraz podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego”
Nakłady inwestycyjne związane z realizacją
całości inwestycji wyniosą 9 417 234,00 zł
w tym:
• dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na poziomie 85 %, tj. 7 941 918,83 zł,
• wkład własny Partnerów projektu na poziomie 15 %, tj. 1 475 315,17 zł.
Łączny koszt zadań realizowanych przez
Gminę Żary o statusie miejskim:
959.293,00 zł
Projekt „Inwestujemy w zielone
Żary”
Wartość projektu ogółem - 4 264 646,93 zł
Wydatki kwalifikowalne - 2 165 094,90 zł
Wartość dofinansowania - 1 840 330,66 zł
Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego
w Żarach
Całkowita wartość zadania: 6.105.290,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.084.532,00 zł
Przebudowa ul. Zielonogórskiej
w Żarach
Wydatki ogółem: 8 303 705,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 50%
w wysokości 4 151 852,00 zł.
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III sektor

Zasadniczą Misją powołanego Żarskiego Sektora
3, jest wspieranie procesu budowy potencjału
oraz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych. W tym celu, jednym z działań Centrum, jest
udostępnianie zasobów kadrowych i rzeczowych
podmiotom, działającym na rzecz mieszkańców
miasta. Centrum oferuje bezpłatne porady i konsultacje problemowe. Radca prawny pełni dyżur
raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach,
przy ul. Wrocławskiej 11.
W ramach sektora odbywają się bezpłatne szkolenia oraz prowadzona jest strona internetowa
www.sektor3.zary.pl, na której organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie promować swoje
działania.
Żarski Sektor 3 mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej gdzie
udostępnione jest pomieszczenie, w którym
istnieje możliwość skorzystania z drukarki i komputera z dostępem do Internetu. Osobami do
kontaktu z ramienia Urzędu Miejskiego są Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sporu oraz
podinspektor Agnieszka Makosz.
W 2018 roku za priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi uznano:
1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
2. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
4. Ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, poz.1948, poz.
2260) i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
7. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

8.
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Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11. Turystykę i krajoznawstwo,
12. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt.
1 – 32”;
13. Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
14. Ratownictwo i ochronę ludności.
Szczególny nacisk położono na działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom seniorów, podjęto
szereg działań, których sukces zależy od wspólnego zaangażowania różnych służb i instytucji.
Między innymi opublikowany został Informator-Poradnik „Bezpieczny i pogodny Senior
w Żarach”, który był podsumowaniem pogadanek przeprowadzonych wśród seniorów. Pomyślano również o zdrowiu, szczególnie seniorów
samotnych rozprowadzając „Kopertę życia”, która miała „ratować życie” w nagłych wypadkach.
Współpracowano również z przedstawicielami
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, poprzez organizację konkursu „Piękno ROD”. Podczas Dni
Żar zorganizowano wystawę zebranych plonów.
W 2018 roku łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje
pozarządowe w realizację zadań publicznych
wyniosła 4.731.556,95 zł, w tym 3.114.504,35 zł
były to środki finansowe przekazane z budżetu
miasta na realizację zadań (w tym 1.013.500,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych), natomiast
kwotę 1.617.052,60 zł stanowiły środki finansowe własne pozyskane z innych źródeł.
Jak co roku dołożono wszelkich starań, aby organizacje działające na terenie miasta miały
zapewnione jak najlepsze warunki do rozwoju
3 sektora w Żarach.
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w trakcie realizacji

Żarski Park Kultury i Nauki

Wieża wartownicza

Park przy Al. Jana Pawła II

31

32

33

w trakcie realizacji

Uzbrojenie strefy inwestycyjnej „Lotnisko” - ul. Handlowa i Rzemieślnicza

Budynek pofolwarczny
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imprezy w mieście

Żarskie Kobiety Kobietom

Dni Żar
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imprezy w mieście

Lato z Telemannem

Żarska Róża Biznesu
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imprezy w mieście

Dycha po Żarach

II liga koszykówki w Żarach

Mikołajki

