


Połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jeden samorząd teryto-
rialny  zależy wyłącznie od Mieszkańców. Dlatego proszę o poparcie połączenia. 

Warto zdecydować się na integrację nie tylko dla nas samych, ale przede 
wszystkim dla naszych dzieci i wnuków. Stoimy przed sporą szansą na szybki 
rozwój i poprawę warunków życia każdego z nas. Zignorowanie tej szansy 
byłoby poważnym błędem. Nie można stać i czekać, aż ktoś nas wyręczy i roz-
wiąże za nas nasze codzienne problemy. W większym samorządzie staniemy 
się silniejszym partnerem dla władz województwa i kraju, innych samorządów 
i inwestorów. 

Połączmy się ze względów ekonomicznych i społecznych oraz korzystnych per-
spektyw na przyszłość. Wykorzystajmy dotychczasowy dorobek mieszkańców 
miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra, wszystkie nasze możliwości gospo-
darcze i kulturowe oraz otaczającą nas przestrzeń. Zadbajmy jednak, by impuls 
ten miał trwały i realny wymiar. 

Połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra we wspólny samorząd nie 
niesie ze sobą żadnego ryzyka, wręcz przeciwnie, stwarza ogromną szansę na 
powiększenie naszego potencjału i możliwości rozwojowych. Jest to argument, 
który nie może być dla nikogo obojętny. Jeżeli chcemy żyć lepiej, musimy zdobyć 
się na odważne decyzje. Proszę, aby każdy mieszkaniec miasta Zielona Góra i gminy 
Zielona Góra we własnym sumieniu, podczas rozmowy z rodziną, sąsiadami i kole-
gami z pracy zastanowił się nad rangą wyzwania, przed którym stajemy. 

Proszę o powszechne poparcie dla koncepcji połączenia miasta Zielona Góra 
i gminy Zielona Góra. Badania sondażowe socjologów Uniwersytetu Zielono-
górskiego pokazują, że mieszkańcy oczekują integracji naszych samorządów, 
że połączenie będzie korzystne dla wszystkich, że będzie łatwiej o pracę. 

Mieszkańcy miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra o połączeniu chcą zade-
cydować sami w drodze referendum i konsultacji społecznych. Nie oczekują 
narzucania opinii i zdania przez radnych, władze miasta Zielona Góra, czy też 
gminy Zielona Góra. Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z artykułem 
170 Konstytucji RP, członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować 
w drodze referendum o sprawach dotyczących swojej wspólnoty. Zatem decyzja 

Szanowni mieszkańcy
miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra!



mieszkańców wyrażona podczas referendum o połączeniu samorządów będzie 
wiążąca i niepodważalna. Tylko i wyłącznie mieszkańcy będą mogli ją zmienić. 

Droga do połączenia miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra nie jest prosta, 
wymaga wzajemnego zaufania oraz konsekwencji. Zależy mi, aby Wasza decy-
zja została podjęta w sposób świadomy, bez nieuzasadnionych uprzedzeń. 
Dotychczasowe prace nad integracją naszych samorządów prowadzone były 
według przemyślanych i rzetelnych reguł, z poszanowaniem autonomii samo-
rządu miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra, a nade wszystko z szacunkiem 
dla mieszkańców. Zrobiliśmy wiele, aby koncepcja połączenia była powszech-
nie znana i dyskutowana. Stąd też otwarte spotkania w każdej miejscowości 
gminy Zielona Góra, spotkania z mieszkańcami miasta Zielona Góra, radnymi, 
sołtysami, nauczycielami, rolnikami, przedsiębiorcami, członkami organizacji 
pozarządowych, strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych i jeszcze wielu 
innych środowisk. Skłamałby ten, kto dzisiaj powiedziałby, że nie miał lub nie 
ma możliwości wyrażenia swojego zdania na temat połączenia miasta Zielona 
Góra i gminy Zielona Góra. Wydawaliśmy i będziemy nadal wydawać „Łącznik 
Zielonogórski”, który od blisko roku opisuje całokształt prac nad realizacją kon-
cepcji integracji, ale także dostarcza nam wiedzy, jak ludzie postrzegają nasze 
działania i jak oceniają realność połączenia.

Szanowni  Mieszkańcy miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra!

Przed nami jeszcze sporo pracy. Przedkładam Państwu projekt Kontraktu Zie-
lonogórskiego. Dokument ten jest owocem wielomiesięcznych konsultacji, 
spotkań z różnymi środowiskami społecznymi i zawodowymi oraz z radnymi. 
Kontrakt jest umową społeczną, gdyż zawiera takie warunki połączenia miasta 
Zielona Góra z gminą Zielona Góra, jakich mieszkańcy oczekiwali i zgłaszali, aby 
zapewnić trwałość i opłacalność połączenia dziś i w przyszłości. Proszę, przemy-
ślcie dokładnie zapisy Kontraktu Zielonogórskiego zanim poprą lub nie poprą 
Państwo, w referendum lub  konsultacjach społecznych połączenie miasta Zie-
lona Góra z gminą Zielona Góra. Proszę, aby radni pomogli nadać Kontraktowi 
rangę dokumentu prawa miejscowego. Wówczas straci rację bytu argument 
przeciwników połączenia o braku gwarancji dla Kontraktu Zielonogórskiego.

Przedstawiam Państwu także informację o realizacji Funduszu Integracyjnego, 
czyli o sposobie i zaawansowaniu wydatkowania 3 mln złotych, które Rada 
Miasta Zielona Góra przekazała do dyspozycji poszczególnych sołectw gminy 
Zielona Góra. Jest to przykład dobrej woli niespotykany w skali kraju.

Przedkładam także projekt podziału dodatkowych środków finansowych, które 
otrzymamy za zgodne połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra. 
Sołectwa stoją przed szansą otrzymania 100 mln złotych, które mądrze wydane 
mogą znacznie poprawić codzienne warunki życia ludzi w poszczególnych 
miejscowościach. Warto będzie, moim zdaniem, łączyć  pieniądze otrzymane 
przez poszczególne sołectwa na większe inwestycje o znaczeniu nie tylko dla 
jednej miejscowości. 

Prezydent Zielonej Góry

Szanowni Państwo, bardzo proszę o wsparcie! 
Zadbajmy o naszą wspólną przyszłość.

Zadbajmy o przyszłość naszych dzieci i wnuków.
Ułóżmy to jeszcze lepiej – połączmy nasze samorządy.

Zielona Góra, wrzesień 2013 r.



Funkcjonowanie administracyjne miejskich jednostek, 
instytucji i stowarzyszeń po 1 stycznia 2015 roku

Funkcjonowanie oświaty po 1 stycznia 2015 roku

1 Zachowuje się strukturę podziału terytorialnego Zielonej Góry na osiedla 
(dla obszaru miasta przed połączeniem) i sołectwa (dla obszaru gminy 
przed połączeniem). 

2 Zachowuje się dotychczasowe nazwy miejscowości gminy Zielona Góra, 
adresy mieszkańców i instytucji oraz numery kodów pocztowych. Przed 
dotychczasowym adresem dodaje się jedynie człon: Zielona Góra. W przy-
padku mieszkańców miasta i instytucji Zielonej Góry, dotychczasowy adres 
pozostaje bez zmian. Ewentualne koszty finansowe związane z nową sytu-
acją nie będą obciążać mieszkańców połączonych samorządów. 

3 Zachowuje się dotychczasową strukturę Ochotniczych Straży Pożarnych 
(Jarogniewice, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zawada). Utrzy-
mane zostaną dotychczasowe zasady i warunki finansowania ich dzia-
łalności. Władze miasta Zielona Góra w porozumieniu z władzami gminy 

1 Wyznaczone obecnie obwody szkół w mieście Zielona Góra i w gminie Zie-
lona Góra nie będą zmieniane. 

2 Nie zostaną zlikwidowane funkcjonujące obecnie w gminie Zielona Góra 
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. 

3 Zostanie zniesiona opłata 1 zł za dodatkową godzinę opieki przedszkolnej 
powyżej pięciu godzin. Rodzice będą płacić jedynie za wyżywienie. 
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Kontrakt Zielonogórski dotyczy mieszkańców miasta Zielona Góra i gminy 
Zielona Góra, jest umową społeczną zintegrowaną z decyzją o połączeniu obu 
samorządów w jeden samorząd terytorialny, tj. miasto na prawach powiatu. 
Zawiera wypracowane drogą konsultacji społecznych warunki połączenia i jest 
zbiorem zasad funkcjonowania oddzielnych dotychczas samorządów w jed-
nym organizmie, poczynając od 1 stycznia 2015 roku. Kontrakt zapewnia rów-
ność stron i jest dokumentem, który ma być respektowany przez nowe władze 
połączonych samorządów oraz mieszkańców miasta. Połączenie samorządów 
miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra osiągnięte zostało drogą konsensusu 
społecznego i ma prawne podstawy w odbytych konsultacjach społecznych 
i referendum. Połączenie naszych samorządów jest wolą mieszkańców, nade 
wszystko jednak ma swoje źródła w Konstytucji RP, której artykuł 170 brzmi: 
„Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referen-
dum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty”. Kontrakt Zielonogórski z woli 
Rady Miasta Zielona Góra i Rady Gminy Zielona Góra może po stosownych 
uchwałach obu rad uzyskać status prawa miejscowego. 

Kontrakt Zielonogórski (projekt)

II

Zielona Góra i władzami OSP przygotują w 2014 roku kompleksowy projekt 
wyposażenia jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczy, zwłaszcza 
transportowy, finansowany ze środków UE na lata 2014-2020.

4 Zachowuje się zakres i dotychczasowy poziom finansowania organizacji 
pozarządowych. Dotyczy to klubów sportowych, stowarzyszeń, Caritasu, 
towarzystw i pozostałych związków wpisanych do odpowiednich rejestrów. 
Będą zapewnione dodatkowe pieniądze na realizację celów statutowych, 
m.in. na wkłady własne do unijnych projektów. 



4 Nadal będzie funkcjonował zespół administracyjny nadzorujący obecnie 
przedszkola w gminie Zielona Góra. 

5 Zachowuje się obowiązujący obecnie w gminie Zielona Góra system 
dowozu dzieci do szkół.

6 Dzieci z miejscowości dzisiejszej gminy Zielona Góra uzyskają dostęp do 
przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Zielona Góra. 

7 Zachowuje się w formie dodatku specjalnego dodatek wiejski i mieszka-
niowy dla nauczycieli pracujących obecnie w gminie Zielona Góra. W przy-
padku zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzony zostanie jednolity sposób 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych obecnie w mieście Zielona Góra 
i gminie Zielona Góra. 

8 Dyrektorzy szkół będą wyłaniani w drodze konkursów. Obecni dyrektorzy szkół 
wiejskich zachowają swoje stanowiska do końca posiadanego kontraktu. 

9 Nauczyciele zatrudnieni w gminie Zielona Góra otrzymają takie same 
dodatki, jakie otrzymują nauczyciele zatrudnieni w mieście Zielona Góra. 
Obecnie jest to: 250-350 zł - dodatki motywacyjne, 180 zł - dodatek wycho-
wawczy, 90 zł – dodatek dla opiekunów stażu. Wszystkie dodatki będą obli-
czane kwotowo, nie zaś procentowo. 

10 Dodatki funkcyjne dla wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli będą wyno-

Perspektywy finansowe

1 Ministerstwo Finansów, za zgodne połączenie miasta Zielona Góra i gminy 
Zielona Góra, przekaże w latach 2015-2019 dodatkowe środki finansowe 
(tzw. bonus ministerialny). Ministerstwo ma ustawowy obowiązek zwięk-
szyć o 5 punktów procentowych udział połączonych samorządów we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Według dzi-
siejszych wskaźników otrzymamy dodatkowo ok. 100 mln złotych, które 
w całości zostaną przeznaczone na rozwój dzisiejszej gminy Zielona Góra. 
O sposobie wydatkowania tych pieniędzy zadecydują mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw. Dopuszcza się możliwość kumulowania przez sołectwa 
otrzymanych środków finansowych, by wspólnie realizować większe inwe-
stycje, wykraczające poza pojedyncze miejscowości. Dotyczyć to powinno 
zwłaszcza przeznaczania pieniędzy na wkłady własne do projektów reali-
zowanych ze środków europejskich, co znacznie powiększy wartość kwot 
otrzymanych z tzw. bonusa ministerialnego. 

2 Z kwoty 100 mln zł zostanie wydzielonych 10 proc., tj. ok. 10 mln złotych, 
które będą dodatkowym wsparciem finansowym dla 9 najmniejszych sołectw 
dzisiejszej gminy Zielona Góra (tzw. Fundusz Solidarnościowy): Barcikowice, 
Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Ługowo, Sucha, Zatonie. 

3 Zasadnicza część pieniędzy z bonusa ministerialnego, tj. około 90 mln zł, 
zostanie podzielona pomiędzy wszystkie sołectwa dzisiejszej gminy Zie-
lona Góra proporcjonalnie do liczby mieszkańców. O sposobie wydatko-
wania tych środków zadecydują mieszkańcy poszczególnych sołectw na 
zebraniach wiejskich.

4 W 2014 roku miasto Zielona Góra, podobnie jak w 2013 roku, przekaże 
z własnego budżetu 3 mln złotych na rzecz gminy Zielona Góra w ramach 
Funduszu Integracyjnego (przed połączeniem). O sposobie wydatkowania 

III

sić 1.050 złotych. Dodatkowo: za każdy oddział przedszkolny – 11 zł, za każdy 
oddział szkoły podstawowej – 13 zł, za każdy oddział gimnazjum – 15 zł. 

11 Z budżetu miasta zostaną pokryte koszty dodatkowej godziny matematyki, 
dodatkowej godziny dla uczniów z trudnościami oraz dodatkowej godziny 
dla uczniów wyjątkowo zdolnych z terenu obecnej gminy wiejskiej. O sposo-
bie wykorzystania dodatkowych godzin będą decydować dyrektorzy szkół. 

12 Wszystkie programy oświatowe, które obejmują obecnie dzieci z miasta 
Zielona Góra, obejmą dzieci z gminy Zielona Góra.



Inwestycje, remonty i modernizacjeV

Wyłączenie gminy Zielona Góra 
z powiatu zielonogórskiego

1 Począwszy od 2015 roku zadania powiatu zielonogórskiego wobec gminy 
Zielona Góra przejmie Zielona Góra - miasto na prawach powiatu. Stwo-
rzy to przed dzisiejszą gminą Zielona Góra znacznie lepsze perspektywy 
rozwoju oraz zminimalizuje koszty połączenia miasta Zielona Góra i gminy 
Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny. 

2 Otrzymywane dotychczas przez powiat zielonogórski pieniądze z podat-
ków dochodowych PIT płaconych przez mieszkańców gminy Zielona Góra 
(w 2013 roku było to 5,6 mln złotych, z których powiat przeznacza na 
zadania w gminie Zielona Góra jedynie około 400 tys. złotych) pozostaną 
w budżecie nowoutworzonego samorządu terytorialnego. Zrekompensują 
utratę gminnej subwencji oświatowej (3,2 mln zł), obniżkę cen biletów dla 
mieszkańców dzisiejszej gminy Zielona Góra (700 tys. zł) oraz straty z tytułu 
obniżenia podatków (1 mln zł). 

IV

tych środków zadecydują mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebra-
niach wiejskich. 

5 Począwszy od 2020 roku sołectwa gminy Zielona Góra objęte zostaną Fun-
duszem Obywatelskim, który funkcjonuje dziś w mieście Zielona Góra i jest 
wydatkowany według wskazań mieszkańców miasta (w 2013 roku było to 
3 mln złotych). Z corocznego Funduszu Obywatelskiego nie mniej niż 20% 
jego wysokości przekazane zostanie do sołectw. 

1 Kontynuowane będą wspólne inwestycje miasta Zielona Góra i gminy Zie-
lona Góra w ramach projektu gospodarki ściekowej: II etap (lata 2009-2013) 
110 mln zł w Raculi i Drzonkowie oraz III etap (lata 2013-2015) 67 mln zł 
w Zawadzie, Krępie i Łężycy.

2 W latach 2014-2015 dokonane zostanie rozszerzenie III etapu budowy sieci 
kanalizacyjnej w mieście Zielona Góra i gminie Zielona Góra o miejscowości 
Zatonie i Ochla (koszt ok. 24,5 mln złotych). Wkład własny na inwestycję 
w wysokości ok. 11 mln zł zapewni miasto Zielona Góra po pozytywnej 
decyzji o połączeniu w jeden samorząd terytorialny.

3 Inwestycje w kanalizację znacznie obniżą opłaty mieszkańców gminy Zie-
lona Góra za usuwanie nieczystości, w niektórych wsiach nawet trzykrotnie. 
Jeśli zajdzie konieczność podniesienia cen za usuwanie nieczystości, wzrost 
kosztów nie przekroczy 5% w skali roku, co jest zgodne z umową społeczną 
obowiązującą obecnie w mieście Zielona Góra. 

4 Już teraz remontowana jest droga nr 283 Zielona Góra-Zatonie. W latach 
2014-2015 zostanie wybudowane na niej rondo. Kolejne powstanie na 
wyjeździe z Raculi. 



Podatki, opłaty, dokumenty

Rolnicy

Inne uzgodnienia

1 W procesie połączenia miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jeden 
samorząd terytorialny wrażliwym obszarem jest rolnictwo. W strukturze orga-

1 1 stycznia 2014 r. zostanie wprowadzona Karta Zielonogórskiej Rodziny 
mająca na celu poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji 
rodzin. Karta stworzy możliwość m.in. korzystania na preferencyjnych zasa-
dach z oferty instytucji miejskich. 

2 Po połączeniu miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jeden samorząd 
terytorialny, tj. 1 stycznia 2015 r., dotychczasowi pracownicy obu urzędów 
staną się automatycznie, zgodnie z ustawą, pracownikami urzędu nowej jed-
nostki samorządu terytorialnego.

3 Oszczędności wynikające z połączenia obu samorządów to m.in. zmniejsze-
nie kosztów funkcjonowania nowej rady miasta o około 400 tys. zł, w porów-
naniu z dwoma dzisiejszymi radami, oraz zmniejszenie o około 600 tys. zł 
kosztów zatrudnienia kierownictwa nowego urzędu miasta Zielona Góra, 
w porównaniu z dzisiejszymi kierownictwami dwóch urzędów. 

4 W wyborach samorządowych, po połączeniu miasta Zielona Góra i gminy 
Zielona Góra, zostanie utworzony odrębny okręg wyborczy obejmujący 
sołectwa dzisiejszej gminy Zielona Góra, ma to zapewnić reprezentację jej 
mieszkańców w nowym samorządzie. Według dzisiejszych zasad wybor-
czych będzie to 5 radnych. Co najmniej jeden z wiceprzewodniczących nowej 
Rady Miasta i jeden z wiceprezydentów miasta Zielona Góra będą pochodzić 
z terenu dzisiejszej gminy. 

1 Po połączeniu miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jeden samorząd 
terytorialny podatki zostaną zrównane do niższego poziomu. Przykładowo: 
podatek od nieruchomości (budynki mieszkalne) będzie wynosić 42 gr/m2, 
obecna wysokość tego podatku w mieście to 42 gr/m2, w gminie – 55 gr/
m2. Podatek od nieruchomości (grunt) będzie wynosić 27 gr/m2, obecna 
wysokość tego podatku w mieście to 30 gr/m2, w gminie – 27 gr/m2. Poda-
tek od nieruchomości (garaż, budynki gospodarcze) będzie wynosić 5,24 zł/
m2, obecna wysokość tego podatku w mieście to 6,40 zł/m2, w gminie – 5,24 
zł/m2. Podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej zostanie utrzymany na obecnym poziomie, tj. 18,60 zł/m2.

2 Podatek rolny zostanie utrzymany na poziomie obowiązującym obecnie 
w gminie Zielona Góra. 

3 Opłata adiacencka nakładana na właścicieli nieruchomości w związku ze 
wzrostem wartości ich nieruchomości, poprzez budowę infrastruktury 
technicznej, będzie wynosić 1%. Taka taryfa obowiązuje obecnie w mieście 
Zielona Góra, w gminie Zielona Góra opłata adiacencka wynosi 20%. 

4 Po połączeniu miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra ceny biletów MZK 
będą zrównane, co oznacza obniżenie cen biletów dla mieszkańców dzisiej-
szej gminy Zielona Góra. Jeżeli ceny biletów zostaną zachowane w wysoko-
ści obowiązującej w 2013 r., cena biletu jednorazowego będzie wynosić 3 zł 
(obecnie cena biletu jednorazowego w gminie wynosi 4,40 zł), cena biletu 
miesięcznego będzie wynosić 76 zł (obecnie w gminie 130 zł) lub 90 zł dla 
podróżujących z przesiadką w mieście (obecnie w gminie 160 zł). 

5 Po połączeniu miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra nie będzie koniecz-
ności wymiany przez mieszkańców obecnej gminy Zielona Góra dowodów 
osobistych i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Dokumenty te zachowują 
ważność do końca terminów na jakie zostały wystawione. 

6 Mieszkańcy gminy Zielona Góra po połączeniu z miastem Zielona Góra nie 
poniosą kosztów dokumentów prawnych związanych ze zmianami w księ-
gach wieczystych. Koszty te poniesie miasto Zielona Góra. 

Zielona Góra, wrzesień 2013 r.

VII

VIII

VI
nizacyjnej połączonych samorządów zachowane zostaną stanowiska pracy 
wyspecjalizowane w działaniach na rzecz rolnictwa i środowiska wiejskiego. 

2 Jeśli rolnicy z terenu gminy Zielona Góra w związku ze zmianą statusu wiej-
skiego na miejski, stracą możliwość korzystania ze środków unijnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostaną stworzone w nowym samo-
rządzie terytorialnym alternatywne rozwiązania rekompensujące rolnikom 
ewentualne straty. Przy czym regulacje miejscowe obowiązywać będę do 
czasu funkcjonowania odpowiadających im rozwiązań w PROW. 

3 We wszystkich sołectwach nadal będzie można hodować bydło, trzodę 
chlewną i drób. 



Tak dzieliliśmy Fundusz Integracyjny w 2013 roku

Brak chodnika wzdłuż głównej drogi to największa bolączka mieszkańców. – To powinno 
być dawno załatwione – mówił „Łącznikowi”, w styczniu, jeden z mieszkańców, Jan Szyrna.

Dlatego aż 30 tys. zł z Funduszu dofinansowało budowę chodnika. Co z pozostałą pulą 
pieniędzy? Za 20 tys. zł został kupiony sprzęt nagłaśniający i oświetlenie imprez. Na doku-
mentację adaptacji budynku remizy strażackiej przeznaczono 10 tys. zł. Ogrodzenie ponie-
mieckiego cmentarza będzie kosztować 4 tys. zł, za 3 tys. zł zostaną kupione trzy namioty 
imprezowe. Najmłodsi mieszkańcy już skakali na trampolinie za 800 zł!

Cała kwota zostanie przeznaczona na 
wybrukowanie najbliższej okolicy przy-
stanku autobusowego. Taka była wola 
większości mieszkańców. - To przecież 
nasze centrum wsi. A nie ma chodnika, 
utwardzonej drogi, tylko kałuże i błoto 
– mówił w lutym, na łamach „Łącznika”, 
mieszkaniec wsi, Jan Skoniecki.

Mieszkańcy zdecydowali – tegoroczny Fundusz zostanie prze-
znaczony na chodnik wzdłuż drogi powiatowej. Główną ulicą 
przejeżdżają dziesiątki ciężarówek, do pobliskiego Stelmetu. 
Nikomu nie uśmiecha się marsz po asfalcie, gdy obok suną 
ciężarowe kolosy. W tym roku mógłby powstać 100-metrowy 
odcinek chodnika, w tym czasie zostałyby uregulowane sprawy 
własnościowe z powiatem i w przyszłym roku można byłoby 
budować dalej.

Wieś zdecydowała, że za całą kwotę 
wyremontuje chodnik biegnący wzdłuż 
głównej drogi. – To dobry wybór! I po 
myśli mieszkańców – podkreślała na 
początku marca, w rozmowie z „Łącz-
nikiem”, sołtys Katarzyna Jankowska. 
– O chodnik walczymy już od ładnych 
paru lat. Regularnie piszemy do powiatu. 
I regularnie dostajemy odpowiedź, że 
nie teraz. A chodnik trzeba odnowić, 
wyrównać. Bo nie ma szans, żeby prze-
jechała po nim matka z wózkiem.

Barcikowice

31,9 tys. zł
Jany i Stożne

67,8 tys. zł

Jarogniewice

52,4 tys. zł
Jeleniów

29,5 tys. zł

Kiełpin

23,7 tys. złDrzonków

251,5 tys. zł

Mieszkańcy byli zgodni. Za całą kwotę będzie robiona 
droga z Barcikowic do Barcikowic Małych (od strony Kieł-
pina). 50 tys. zł zainwestuje w to przedsięwzięcie gmina. 
– Mamy niewielką pulę z Funduszu Integracyjnego, ale nie 
możemy nic nie robić, czekając latami na asfaltowe drogi 
– podkreślali uczestnicy zebrania wiejskiego.

Mieszkańcy podzielili pulę na kilka inwestycji. 130 tys. 
zł pójdzie na pierwszy etap oświetlenia os. Eden. 45 tys. 
zł przeznaczono na modernizację kapliczki i otoczenia. 
Oświetlenie terenu wokół remizy pochłonie 15 tys. zł. 
5 tys. zł kosztowały dwa duże namioty. Reszta pieniędzy 
- 56,5 tys. zł, plus ewentualne oszczędności z przetargów, 
została przeznaczona na plac zabaw. – Mamy projekt. 
Trzeba na to ok. 100 tys. zł. Dołożę resztę – zapowiedział 
na zebraniu wiejskim wójt Mariusz Zalewski.



Krępa

115 tys. zł

Nowy Kisielin

198,6 tys. zł

Łężyca

297,4 tys. zł
Ochla

310,9 tys. zł

Ługowo

17,5 tys. zł
Cała pula zostanie przeznaczona na budowę 
placu festynowego. – Jest takie miejsce, nieda-
leko mojego domu, organizujemy tam imprezy 
pod chmurką, stoją też dwie bramki, gdzie 
młodzi mogą piłkę pokopać – opowiadał nam 
w listopadzie sołtys Tadeusz Budrewicz. – Ech, 
gdyby to wszystko tak ładnie zagospodarować...

Najwięcej pieniędzy mieszkańcy postanowili zainwestować w świetlicę. 50 tys. zł pochłonie urządzenie w budynku biblioteki, 
z komputerami i internetem. 19 tys. zł będzie kosztować założenie w świetlicy klimatyzacji, a za 14 tys. zł zostanie doposażona 
świetlicowa kuchnia. 9 tys. zł pójdzie na wyposażenie siłowni, która znajduje się w piwnicy budynku.

Przy ul. Syrkiewicza, tuż obok placu zabaw, ma powstać, za 35 tys. zł, wybrukowany plac festynowy z oświetleniem. – My tam 
urządzamy imprezy pod chmurką – opowiadał w styczniu „Łącznikowi” sołtys Andrzej Zalewski. - Miło, gdyby ludzie tańcowali 
na utwardzonej nawierzchni. Panie na pewno się ucieszą, że już im szpilki nie będą grzęzły w piachu...

20 tys. zł będzie kosztować projekt oświetlenia ul. Odrzańskiej, a 17,6 tys. zł projekt dokończenia chodnika (ul. Odrzańska). 
4 tys. zł to koszt rewitalizacji krzyża, który stoi przy głównej drodze, w sąsiedztwie przedszkola, świetlicy i przystanku. Za tę 
kwotę zostanie m.in. wymienione ogrodzenie i będą nasadzone rośliny.

A 30 tys. zł pójdzie na przejścia dla pieszych i lustro drogowe przy przystanku numer 1 na ul. Odrzańskiej.

Cała kwota dofinansuje budowę trawiastego boiska do piłki 
nożnej oraz sztucznego boiska wielofunkcyjnego, przy ul. 
Leśnej, na miejscu obecnego obiektu. – To bardzo dobry wybór 
– mówi o decyzji wicewójt Ireneusz Bogucewicz. – Zawsze 
zdaję się na mądrość mieszkańców. Boisko jest potrzebne, 
zważywszy choćby na fakt, iż aktywnie działa tam drużyna 
piłkarska Sparta Łężyca.

Cała kwota zostanie przeznaczona na renowację zabytkowego parku położonego na Osiedlu 
Dworskim. Park był cichym faworytem sołtysa Aleksandra Kosowicza. - To piękne, zabytkowe 
miejsce, tylko zaniedbane. Potrzebuje rewitalizacji. Rosną tu okazałe, dorodne drzewa, wiele 
z nich to pomniki przyrody. Jest i staw, który należałoby wyczyścić. Można byłoby ławeczki 
postawić, ścieżki spacerowe wytyczyć – mówił w listopadzie na łamach „Łącznika”.

Marzeniem mieszkańców była altana integracyjna na placu festy-
nowym. I taki obiekt ma powstać, w dwóch etapach, bo tegoroczna 
pula Funduszu nie wystarczy. - Trzeba dostosować marzenia do rze-
czywistości i postawić na naszym placu festynowym, coś w rodzaju 
drewnianej altany czy wiaty - przyznała w styczniowej rozmowie 
z „Łącznikiem” sołtys Agnieszka Głuska. - Żeby można było tam po 
prostu w ciepłe dni posiedzieć, schować się przed deszczem.



Przylep

489,9 tys. zł

Racula

377 tys. zł

Stary Kisielin

283 tys. zł
Sucha

48,9 tys. zł

Zatonie i Marzęcin

111,7 tys. zł

Zawada

280,9 tys. zł

- Drogi! To u nas najważniejsza sprawa! Tak istotna, bo 
dotyka wszystkich, i starych, i nowych mieszkańców. Nic 
dziwnego. Każdy chce mieć dobry, porządny dojazd do 
domu - przyznał w lutym, w rozmowie z „Łącznikiem”, 
Maciej Olszewski, sołtys Przylepu.

I mieszkańcy zdecydowali, że pieniądze przeznaczą na 
remont drogi. A konkretnie ul. Turystycznej, do przepustu 
na ul. Robotniczej, tj. całego odcinka, gdzie wykonano 
kanalizację deszczową.

355 tys. zł z Funduszu pochłonie dofinansowanie remontu świetlicy. Kiedy w grudniu rozmawialiśmy z mieszkańcami, wielu z nich wspominało o remoncie 
budynku. - Ta sala w remizie nie wystarcza na duże imprezy. Pod remontem świetlicy wiejskiej podpisuję się obiema rękami – mówił „Łącznikowi” Mieczy-
sław Wilk.

A zakres prac jest ogromny. Trzeba zrobić kuchnię z wyposażeniem, dodatkowe wejścia na scenę, szatnię. Potrzebna jest klimatyzacja, trzeba położyć nowe 
tynki. Koszt ok. 1 mln zł, ale Racula liczy na unijne wsparcie, 130 tys. zł dołoży też gmina.

Resztę puli Funduszu - 22 tys. zł - mieszkańcy przeznaczyli na monitoring placu festynowego.

Całą kwotę przeznaczono na budowę świetlicy wiejskiej oraz garażu dla 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Wójt wskazał miejsce, gdzie mogłaby powstać świetlica. Przy ul. Szkolnej, 
w okolicy dworca. Jest to 22-arowa działka z dojazdem – mówił na zebraniu 
Ireneusz Nijaki, dyrektor szkoły podstawowej. A już po głosowaniu dodał: 
- Uważam, że nowa świetlica to miejsce, w którym znajdą się wszystkie 
podmioty, dzieci, różne koła i stowarzyszenia. Jako społecznik i człowiek, 
który tu żyje – dziękuję moim kochanym mieszkańcom.

Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali pomysł 
sołtysa, Ireneusza Rypsona. Za całą kwotę będzie 
robiony chodnik wzdłuż drogi powiatowej (od 
remizy). – Planujemy ten chodnik od dawna – 
przekonywał sołtys. – Oprócz tego, chcielibyśmy 
oświetlić nowe osiedle, udrożnić studzienkami 
kanalizacyjnymi i załatać dziury w drogach. Pro-
ponuję, żeby nie rozdrabniać kwoty z Funduszu, 
tylko całość wydać na chodnik.

Mieszkańcy zdecydowali, że całą kwotę przeznaczają na remont 
dachu świetlicy. Nie mieli wątpliwości, pieniądze z Funduszu należy 
wydać na jeden cel. - Warto dbać o takie miejsca, które są symbolem 
Zatonia – mówiła Maria Idzikowska z Zatonia, która w Zielonej Górze 
odrestaurowała zrujnowaną halę przy ul. Fabrycznej, czyniąc z niej 
znaną galerię sztuki.

Tegoroczna pula pieniędzy będzie podzielona na trzy części: 30 tys. 
zł trafi na budowę chodnika przy ul. Zielonogórskiej, 50 tys. zł na 
remont chodnika przy ul. Szkolnej, 200 tys. zł na uaktualnienie pro-
jektu budowy placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sportowej oraz 
rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia. Z kolei przyszłoroczna 
pula, w całości, ma być przeznaczona na dokończenie tej inwestycji.



2 mln 067 tys.

4 mln 451 tys.

11 mln 317 tys.

3 mln 164 tys.

1 mln 703 tys.

2 mln 562 tys.

2 mln 009 tys.

9 mln 360 tys.

8 mln 200 tys.

7 mln 564 tys.

9 mln 899 tys.

8 mln 307 tys.

2 mln 655 tys.

5 mln 903 tys.

4 mln 500 tys.

1 mln 839 tys.

14 mln 492 tys.
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Fundusz Integracyjny na lata 2015 - 2019 - 100 mln zł

Harmonogram 
połączenia
Proponowany termin połączenia gminy 
z miastem – 1 stycznia 2015 r. 
Jak wygląda harmonogram działań?

Listopad 2013 r.
Rozpoczęcie spotkań na temat realizacji 
Funduszu Integracyjnego na 2013 r. 
i propozycji podziału Funduszu 
Integracyjnego na 2014 r.

Styczeń - luty 2014 r.
Zebrania sołeckie - podział środków 
na Fundusz Integracyjny 2014 r.

Luty 2014 r.
Referendum w sprawie połączenia gminy 
z miastem.

Do 31 marca 2014 r.
Złożenie wniosku do wojewody w sprawie 
połączenia gmin. 

Do 31 lipca 2014 r.
Rząd podejmuje decyzję o połączeniu 
gminy z miastem.

1 stycznia 2015 r.
Połączenie gminy z miastem i utworzenie 
nowej jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwsze miesiące 2015 r.
Wybory samorządowe do Rady Miasta.



Masz uwagi do 
Kontraktu Zielonogórskiego?

NAPISZ!
Czekamy na Twoje uwagi.

Więcej o połączeniu

www.lzg24.pl

Biuro Analiz i Rozwoju
Al. Niepodległości 13
65-048 Zielona Góra

Tel. 68 415 22 44
biuroAR@um.zielona-gora.pl

Od lat jesteśmy w gminie:
• miejska spółka ZWiK buduje kanalizację,

• inwestujemy w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym 
w Nowym Kisielinie,

• wspieramy ośrodek w Drzonkowie, skansen w Ochli i aeroklub 
w Przylepie,

• inwestujemy we wspólną komunikację.

Budowa parku technologicznego w Nowym Kisielinie, 3 września 2013 r.


