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Szanowni Państwo

Przedkładam Państwu raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok, który sporządziłem w związku

z przepisem art. 28aa ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W dokumencie tym opisałem najważniejsze obszary funkcjonowania naszej Gminy. Znalazły się w nim informacje

geograficzne i statystyczne oraz informacje o organach zarządzających Gminą.

Jednak najważniejsza część raportu zawiera informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji realizowanych ze

środków gminnych, pozyskanych środków z funduszy unijnych oraz rozwoju działalności gospodarczej, oświaty i opieki

nad dziećmi do lat 3, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi, wraz z ważną częścią jaką są lokalne

Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz fundusz sołecki.

Źródłem danych przedstawionych w raporcie jest wiedza pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, księgi

rachunkowe oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego. Źródłem danych są również dane

udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu, Urząd Pracy w Nysie, oraz szereg innych dokumentów zewnętrznych,

których rzetelność i obiektywność nie budzi zastrzeżeń. Szczegółowe informacje o sprawach poruszanych w raporcie

znajdą Państwo w materiałach przedstawianych podczas sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji.

Nie mogę nie wspomnieć o wyjątkowości ubiegłego roku, to trudny czas, czas w którym wszystkim nam przyszło

mierzyć się z pandemią na skalę nieznaną naszemu pokoleniu.

Zmagania z tą sytuacją były i nadal są bardzo trudne i odciskają piętno na każdym z nas. Chcę podziękować przede

wszystkim mieszkańcom Głuchołaz za zrozumienie i obywatelską dojrzałość w czasie pandemii. Radnym Rady Miejskiej

za podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za zaangażowanie w pracę dzięki

której mogliśmy bez przerw i przy minimalnych ograniczeniach służyć pomocą wszystkim mieszkańcom Głuchołaz jak

również osobom przebywającym na terenie naszej Gminy.

Opracowany dokument, winien być kanwą do dyskusji o bieżącej sytuacji i kierunkach rozwoju naszej Gminy. Zachęcam

Państwa do zapoznania się z raportem i refleksji na temat poruszanych w nim zagadnień.

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński
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Położenie i podział gminy
Gmina miejsko-wiejska Głuchołazy położona jest w południowo-
zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Od
południa gmina graniczy z Republiką Czeską, od zachodu z gminą
Otmuchów, od północy z gminą Nysa, natomiast od wschodu
z gminą Prudnik. Z powiatem nyskim gmina posiada połączenie drogowe
drogą wojewódzką. Przez gminę przebiega droga krajowa relacji
Głuchołazy/granica państwa – Pyskowice.
Gmina posiada połączenie kolejowe z Nysą, gdzie istnieje możliwość
przesiadki na pociągi bezpośrednio kierujące się do Wrocławia, Opola,
Brzegu a od końca 2020 r. dodatkowo pociągami pospiesznymi z Nysy do
Kotliny Kłodzkiej, Kotliny Jeleniogórskiej, Krakowa oraz Warszawy.
Od kilku lat staraniem władz miejskich w Głuchołazach kursuje Bezpłatna
Komunikacja Miejska, łącząc miejscowości gminy darmowym
autobusowym połączeniem

Gmina Głuchołazy jest gminą średniej wielkości pod względem

obszaru i plasuje się na 550 miejscu spośród 2480 jednostek
terytorialnych na prawach gminy w Polsce. Łącznie powierzchnia
gminy to16 807 ha, z tego:

11549,77użytki rolne

3213,50lasy

287,40tereny mieszkaniowe

58,82tereny przemysłowe

60,51tereny rekreacji i wypoczynku

188,24grunty pod wodami

80,67nieużytki

1368,09pozostała powierzchnia
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Gmina Głuchołazy liczy 22 773 mieszkańców

z tego 10 983 to mężczyźni natomiast 11 790

to kobiety. Około 60 % mieszkańców jest w

wieku produkcyjnym.

Mieszkańcy

Miejscowość
liczba ludności

Miejscowość
liczba ludności

Biskupów 752Nowy Las 438

Bodzanów 1482Nowy Świętów 844

Burgrabice 646Podlesie 173

Charbielin 777Pokrzywna 242

Gierałcice 811Polski Świętów 375

Głuchołazy 12861Sławniowice 466

Jarnołtówek 743Stary Las 621

Konradów 952Sucha Kamienica 191

Markowice 184Wilamowice Nyskie 215

Zgodnie z najnowszymi danymi podanymi przez GUS,

w Polsce od marca 2020 do lutego 2021 urodziło się zaledwie 345,6 tys.

dzieci, czyli o 28,1 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku

wcześniejszego. Jednocześnie zmarło 492,6 tys. osób, czyli o 87,6 tys.

więcej niż rok wcześniej. W efekcie liczba Polaków zmalała w dwanaście

pandemicznych miesięcy aż o 147 tys., co jest wynikiem

o 115,7 tys. gorszym niż od marca 2019 do lutego 2020.

Jak zdecydowana większość gmin w Polsce również nasza gmina boryka

się z problemem depopulacji.
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Mienie Gminy

Gmina Głuchołazy posiada 100% udziałów w dwóch spółkach,

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

spółka z o.o. oraz „Wodociągi" Spółka z o.o.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni

964,2434 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 12 823 778 zł.

Ponadto Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym

nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni łącznej powierzchni

0,6025 ha.

Wartość księgowa gruntów, budynków i budowli będących

własnością Gminy Głuchołazy to kwota 178,5 mln zł.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem 181 lokali użytkowych oraz 1109

lokali mieszkalnych

Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w

administracji Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego w Głuchołazach.

W kolejnych latach planuje się systematyczne zbywanie lokali

mieszkalnych na rzecz najemców oraz działek budowlanych.



Finanse

Wyszczególnienie

Plan

kwota zmiany planu
na dzień 01.01.2020 r. na dzień 31.12.2020 r.

dochody budżetowe 109 018 530 107 882 676 - 1 135 854

wydatki budżetowe 114 708 846 111 850 785 - 2 858 061

przychody budżetowe 9 600 316 7 878 109 - 1 722 207

rozchody budżetowe 3 910 000 3 910 000 0

deficyt/nadwyżka 
budżetu

- 5 690 316 - 3 968 109 - 1 722 207

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu

28 grudnia 2019 r. W trakcie 2020 r. budżet gminy został zmieniony jedenastoma uchwałami Rady

Miejskiej w Głuchołazach oraz czterdziestoma czteroma zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz.

W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2020 rok przedstawiał się następująco:
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Dochody Zrealizowane dochody budżetowe na 2020 r. są wyższe od dochodów wykonanych w 2019 roku

o kwotę 3 970 854 zł, głównie w związku z większymi wpływami dochodów bieżących.

Znaczący wpływ na wysokość dochodów wykonanych w 2020 r. miało wprowadzenie

na terytorium Polski od 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się

wirusa COVID-19. Sytuacja ta wymusiła zmianę planów budżetowych zarówno w zakresie

dochodów, przychodów jak i wydatków, na niezmienionym poziomie pozostały rozchody

budżetowe. Wprowadzone restrykcje m.in.: czasowe ograniczenie określonego sposobu

przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

lub produktów spożywczych, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji

lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, spowodowało,

że dochody gminy zostały zrealizowane w wysokościach niższych pierwotnie nie zakładane.

Dotyczy to przede wszystkim wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w

podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

wyszczególnienie

2019 rok 2020 rok

plan na 2019 r.
wykonanie na 

dzień 
31.12.2019

% wyk. planu
plan na
2020 r.

wykonanie

na dzień 
31.12.2020

% wyk. 
planu

dochody bieżące 98 983 250 96 877 428 97,9 102 460 259 101 174 165 98,7

dochody 
majątkowe

6 957 628 7 332 279 105,4 5 422 417 7 006 396 129,2

dochody ogółem 105 940 878 104 209 707 98,4 107 882 676 108 180 561 100,3
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Wydatki
W  2020 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 102 954 497 zł, co stanowiło 92,0 % 
kwoty zaplanowanej

lp. wyszczególnienie

2019 rok 2020 rok

plan na 
2019 r.

wykonanie na 
dzień 

31.12.2019
% wyk. planu

plan na 
2020 r.

wykonanie na 
dzień 

31.12.2020
% wyk. planu

Wydatki ogółem, z tego: 120 418 529 110 808 364 92,0 111 850 785 102 954 497 92,0

1. Wydatki bieżące, z tego: 96 413 414 92 604 783 96,0 102 176 628 95 168 726 93,1

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 109 569 25 774 565 98,7 30 258 541 29 788 198 98,4

b)
wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
29 938 113 29 094 945 97,2 31 165 792 28 877 112 92,7

c) wydatki na obsługę długu 761 787 744 421 97,7 784 871 643 747 82,0

d) dotacje na zadania bieżące 11 617 211 11 442 453 98,5 12 480 964 11 817 317 94,7

e)
wydatki związane realizacją statutowych 

zadań jednostek budżetowych
27 986 734 25 548 400 91,3 27 486 460 24 042 351 87,5

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 24 005 115 18 203 581 75,8 9 674 157 7 785 771 80,5
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Podatki lokalne

Gmina Głuchołazy konsekwentnie od wielu lat prowadzi odpowiedzialną politykę

fiskalną, (niskie podatki) w tym zakresie, umiarkowanie regulując wzrost podatków

szczególnie stawki podatku od budynków, w których prowadzona jest działalność

gospodarcza. W 2020 r. jak i w poprzednich latach w tym zakresie Gmina Głuchołazy

posiadała najniższą - w Powiecie Nyskim - stawkę podatkową obowiązującą na całym

obszarze gminy – niższa stawka obowiązywała na terenie Nysy ale wyłącznie na

terenach wiejskich. Pozostałe stawki podatkowe są również poniżej średniej

powiatowej.

Lp. Nazwa JST

Stawka - budynki 

związane z 

prowadzeniem 

działalności gosp.

Stawka - grunty 

związane z 

prowadzeniem 

działalności 

gosp

Stawka - 

budynki 

mieszkalne

Stawka - 

grunty 

pozostałe

Stawka - 

budynki 

pozostałe

Stawka - 

podatek 

rolny

Stawka - 

podatek leśny

1. Gmina Głuchołazy 21,00 0,82 0,79 0,34 6,20 58,55 196,84

2. Gmina Kamiennik 24,84 0,99 0,85 0,52 8,00 58,55 196,84

3. Gmina Korfantów 23,11 0,99 0,85 0,47 6,83-8,37 58,55 196,84

4. Gmina Łambinowice 22,99 0,97 0,65 0,42 6,02 58,55 196,84

5. Gmina Otmuchów 23,90 0,95 0,85 0,50 8,05 58,55 196,84

6. Gmina Nysa 20,11-24,84 0,77 0,69 0,37 6,80 53,20 187,20

7. Gmina Paczków 20,50-23,90 0,90-0,95 0,75 0,40 7,00 58,55 196,84

8. Gmina Pakosławice 23,38 0,95 0,83 0,26 4,16 58,55 196,84

9. Gmina Skoroszyce 23,10 0,80 0,82 0,40 4,25 58,55 196,84

24,84 0,99 0,85 0,52 8,37 58,55 196,84Stawka maksymalna

Obniżenie górnych stawek podatkowych stanowi również swoistą ulgę dla lokalnych przedsiębiorców, w 2020 r. 

Była to kwota 3 299, 6 tys. zł, których nie musieli płacić lokalni przedsiębiorcy.
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Podatki lokalne

Rok 2020 rok z uwagi na pandemię Covid-19

wymagał szczególnych rozwiązań i takie rozwiązania

zastosowano w Gminie Głuchołazy.

Były to ulgi w podatkach lokalnych uchwalone przez

Radę Miejską. Skierowano je do lokalnych

przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić

normalnej działalności i była to kwota ok. 400,0 tyś zł.

Dodatkowo Burmistrz Głuchołaz wydał zarządzenia

na mocy których obniżono o 95% stawki czynszu

dla osób prowadzących działalność gospodarczą

w lokalach dzierżawionych od gminy. Stanowiło

to realną pomoc dla przedsiębiorców w wysokości

ok. 150,0 tyś zł.

Jak co roku, Burmistrz jako organ podatkowy udzielił

ulg w podatkach lokalnych osobom będącym

w trudnej sytuacji finansowej polegających

na umorzeniu lub rozłożeniu na raty podatku. Łączna

kwota ulg to 573,7 tyś zł.
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W 2020 roku realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy

o finansach publicznych. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,3%, co stanowiło kwotę 108 180 561 zł. Dochody bieżące

zostały zrealizowane w 98,7%, natomiast dochody majątkowe w 129,2%. Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło na dzień

31.12.2020 r. – 102 954 497 zł, co stanowiło 92,0% kwoty zaplanowanej. Wydatki bieżące wykonano w 93,1% (wpływ na taki procent

realizacji wydatków bieżących miała przede wszystkim rezygnacja z realizacji części zaplanowanych zadań m.in. kulturalnych, sportowych

i promocyjnych), natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 80,5%. Zaplanowane przychody i rozchody budżetowe zostały

zrealizowane w 100%.

Warto podkreślić, iż w skutek odpowiedzialnej polityki budżetowej władz Gminy nie zaciągnięto planowanego

pierwotnie w budżecie kredytu długoterminowego w kwocie 4 838 616 zł.

Finanse podsumowanie: 
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Gmina Głuchołazy co roku wydaje duże środki na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój gminy. Środki te przeznaczane

są na inwestycje infrastrukturalne, oświatowe, drogowe i rekreacyjne.

Majątek gminy zaewidencjonowany jako środki trwałe będące własnością Gminy Głuchołazy wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat z stanu

118,3 miliona zł o kwotę 73,49 miliona zł, z tego w 2020 roku o kwotę 10,42 miliona zł i obecnie wynosi 192,43 miliona zł.

Dysponujemy 168 km sieci kanalizacyjnej oraz 208,5 km sieci wodociągowej, którymi objęty jest praktycznie teren całej gminy,

za wyjątkiem sołectwa Podlesie.

Łącznie w czasie trwania wodociągowania i kanalizacji czyli w latach 2008-2020 poniesiono nakłady sięgające powyżej 150 mln zł

z tego ponad 60 mln zł uzyskano jako dofinansowanie środkami funduszy europejskich i krajowych.

W 2020 r. wybudowano 1590 mb sieci wodociągowej oraz 489 mb sieci kanalizacyjnej.

Inwestycje: 
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Inwestycje – infrastruktura turystyczna i 

rekreacyjna na łączną kwotę 1 626  tyś zł

Ścieżki rowerowe łączące Głuchołazy 

z Mikulowicami w Republice Czeskiej. 

Modernizacja placów zabaw,
modernizacja infrastruktury
w parku zdrojowym,
ścieżki pieszo-rowerowe,
rozbudowa siłowni,
Teren rekreacyjny
w Wilamowicach Nyskich,
deszczochron i punkt
widokowy

Punkt widokowy wraz z deszczochronem i lunetą
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Inwestycje – modernizacja placówek oświatowych - 819 tyś

Nowe sanitariaty w szkole w Nowym 

Świętowie. 

Modernizacja placówek 
oświatowych –
sanitariaty Nowy 
Świętów, 
ogrzewanie PSP nr 2, 
ogrzewanie żłobek, 
dotacja dla 
Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Stary Las 
na modernizację 
budynku szkoły

Zmiana źródła ogrzewania w Żłobku Miejskim.
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Inwestycje – infrastruktura drogowa – 1 750 tyś 

Nowoczesne energooszczędne 

oświetlanie w całej gminie – wymiana 

dotyczyła ok. 2500 punktów świetlnych

`

Nowe drogi na tzw. „Osiedlu Pisarzy”.

Budowa punktów 

oświetleniowych

Budowa dróg gminnych 

na tzw. „Osiedlu Pisarzy” 

Bariery w ciągu dróg 

gminnych, chodniki na 

terenie gminy,

Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych Burgrabice
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Inwestycje – infrastruktura komunalna

Powstały nowoczesne i znakomicie wyposażone mieszkania chronione, jako 

czasowe zabezpieczenie dla osób pozbawionych własnego lokum.

Gmina remontuje elewacje kolejnych kamienic

oraz udziela dotacji dla Wspólnot

Mieszkaniowych chcących takiego remontu

dokonać.

Ciągi komunikacyjne na 

cmentarzu,

Mieszkania chronione, szalet 

publiczny w Głuchołazach, 

Ogólnodostępne boksy 

oddawania odpadów
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Inwestycje – stawiamy na ekologię 

Jak co roku dopłacamy  mieszkańcom 

chcącym wymienić stare nieekologiczne

kotły węglowe na nowoczesne 

ogrzewanie piątej generacji – w roku 2020 

mieszkańcy naszej gminy uzyskali 

ok. 270 tyś z budżetu gminy jako 

dofinansowanie do tego typu działań. 

Jednocześnie sukcesywnie wymieniamy 

ogrzewanie w budynkach należących 

do gminy – nowoczesna kotłownia 

w szkole nr 2
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Inwestycje – bezpieczne społeczeństwo – 237 tyś

Stale rozwijamy monitoring miejski, 

obecnie bezpieczeństwa strzeże 

37 kamer monitoringu miejskiego

Doposażamy Ochotnicze Straże Pożarne. W  2020 r. 

Gmina finansowała wkład własny w wysokości 

190 tyś na zakup nowoczesnego wozu bojowego 

dla jednostki OSP w Burgrabicach.

Monitoring miejski

Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Burgrabice

Modernizacja remizy w Nowym Świętowie 
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Absorpcja środków unijnych

Gmina Głuchołazy od wielu lat skutecznie pozyskuje inwestycyjne środki unijne, które wspomagają budżet w finansowaniu inwestycji gminnych. Nadany

przez Marszałka Województwa Opolskiego w 2018 roku tytuł „Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich” oraz w 2019 r. tytuł „Opolskiej Gwiazdy Europy” za

aktywność we współpracy z partnerami zagranicznymi zobowiązują do dalszej aktywności.

W 2020 r. kończyliśmy wiele rozpoczętych wcześniej inwestycji:

1. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej, w ramach której

przebudowano dworzec PKP w Głuchołazach, przebudowano i rozbudowano kamienice na potrzeby mieszkań chronionych, wyremontowano

pomieszczenia na stadionie sportowym, wybudowano scatepark oraz wykonano rewitalizację parku przy ul. Skłodowskiej-Curie, a także

wyremontowano dwie elewacje zabytkowych kamienic – Kościuszki 2 oraz Al. Jana Pawła II 16,

2. Remont istniejącego punktu widokowego w ramach którego wykonano altanę służącą jako deszczochron wraz z infrastrukturą (ławeczki, chodniki,

domek dla owadów, luneta) oraz zagospodarowano teren wokół,

3. Zamontowano w Wilamowicach Nyskich zestawy urządzeń do aktywności fizycznej – placu do STREET WORKOUTU

4. Pozyskano środki na zakup 10 komputerów i 177 tabletów wraz z kartami sim na potrzeby zdalnej nauki dla uczniów głuchołaskich szkół.

5. Pozyskano środki na realizację turniejów szachowych i rozwój kontaktów transgranicznych uczniów szkoły w Bodzanowie.

Łącznie projekty, których realizacja zakończyła się w 2020 r. to 8 958 643 zł z tego 5 517 135 zł to pozyskane dotacje z środków unijnych.

W 2020 r. podpisano umowy i rozpoczęto realizację takich projektów jak:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice,

2. Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu Senior +,

3. Prace pielęgnacyjne i rewitalizujące las komunalny,

4. Wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na ekologiczne,

5. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach oraz imprezy sportowe to działania na które zostały podpisane

umowy o dofinansowanie w 2020 r. a ich realizacja będzie miała miejsce w kolejnych latach.

Łącznie projekty, na które umowy o dotacje podpisano w 2020 r. i realizacja ich rozpoczęła się w 2020 r. to 7 131 330 zł z tego 3 257 421 zł

to pozyskane dotacje z środków unijnych

W 2020 r. pozyskano również środki krajowe przeznaczone na działania inwestycyjne i bieżące, było to: dofinansowanie kosztów funkcjonowania Żłobka

Miejskiego, dofinasowanie do przewozów w ramach autobusowej komunikacji gminnej, dofinasowanie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu

Senior+, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. J. Tuwima ul. G. Zapolskiej oraz ul. Mickiewicza w Głuchołazach, wykorzystanie Funduszu

Przeciwdziałania COVID19 na działania inwestycyjne, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Burgrabicach, łącznie pozyskano 3 007 426

zł.

Jak podaje serwis Polskiej Agencji Prasowej od początku istnienia funduszy pomocowych Gmina Głuchołazy pozyskała ponad 95 milionów złotych

na dofinansowanie swych działań co daje nam 517 miejsce wśród 2477 gmin w Polsce (dane na dzień 30 lipca 2020 r.)
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Zagospodarowanie przestrzenne
Cały teren gminy jest objęty studium zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalony w maju 2020 r. 

Na terenie gminy obowiązuje 51 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z tego 17 dotyczy terenów 

wiejskich. Łącznie planami miejscowymi objęte jest 1.484,30 ha.

W 2020 roku wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego w tym: 3 dotyczące sieć gazowej, 5 dotyczących

sieci wodno-kanalizacyjnej, 3 dotyczące sieci energetycznej,

3 dotyczące sieci telekomunikacyjnej, 2 dotyczące drogi, oraz

1 dotyczącą rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bodzanowie.

W 2020 roku wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

44 dotyczące budownictw rodzinnego oraz 10 dotyczących 

budownictwa usługowego.

Starostwo Powiatowe w Nysie, które jest organem nadzoru 

budowlanego dla terenu Gminy Głuchołazy wydało w 2020 r. 

41 decyzji dotyczących rozbudowy i przebudowy budynków, 

63 decyzje dotyczące budowy nowych obiektów, 84 decyzje 

dotyczące instalacji gazowych w budynkach oraz 14 decyzji 

dotyczących budowy obiektów sieciowych.
Tereny Gminy objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
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Edukacja
Gmina Głuchołazy ma bardzo dobrze

rozwiniętą siec szkół podstawowych

i przedszkoli. Obecnie w gminie funkcjonuje

5 szkół w tym 2 z oddziałami przedszkolnymi

oraz 2 przedszkola, dla których gmina jest

organem prowadzącym.

Dodatkowo na terenach wiejskich

funkcjonuje 8 szkół podstawowych

z oddziałami przedszkolnymi, dla których

organem prowadzącym są Stowarzyszenia

oraz jedno przedszkole z oddziałem

żłobkowym prowadzone przez osobę

fizyczną.

W 2020 r. w szkołach prowadzonych przez

gminę uczyło się 1107 uczniów oraz

107 w oddziałach przedszkolnych.

W szkołach i ich oddziałach przedszkolnych

pracowało łącznie 173 nauczycieli z tego:

dyplomowani – 115

mianowani – 32

kontraktowi – 18

stażyści – 6

bez stopnia awansu – 2,

placówki zatrudniały 41 pracowników

administracji i obsługi.
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Edukacja

Do dwóch przedszkoli uczęszczało 340

wychowanków, którymi opiekowało się 33

nauczycieli, z tego:

dyplomowani – 21

mianowani – 2

kontraktowi – 8

stażyści – 1

bez stopnia awansu – 1,

placówki zatrudniały 24 pracowników

administracji i obsługi.

Opłaty za przedszkole – wyżywienie – 3 posiłki

dziennie za stawkę 6 zł., opłata 0,6 zł z każdą

godzinę ponad pięciogodzinną podstawę

programową – uchwała nr X/87/11 Rady

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca

2011 r.

Ustawa Prawo oświatowe reguluje zasady

rekrutacji do przedszkoli. Dzieci, które nie

dostały się do przedszkoli w mieście w

kierowane były do oddziałów przedszkolnych w

Bodzanowie i Nowym Świętowie, lub mogły

skorzystać z usług opiekuńczych niepublicznego

przedszkola.
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Edukacja

W 2020 r. w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia uczyło się 334 uczniów oraz 193 

w oddziałach przedszkolnych.

W szkołach i ich oddziałach przedszkolnych pracowało łącznie 173 nauczycieli z tego:

dyplomowani – 45

mianowani – 50

kontraktowi – 25

stażyści – 11

bez stopnia awansu – 8,

placówki zatrudniały 37 pracowników administracji i obsługi.

Stopień subwencjonowania edukacji przez państwo jest zbyt niski w stosunku do potrzeb, w Gminie Głuchołazy w 2020 r. 

subwencja państwowa wynosiła 17,7 mln zł, natomiast wydatki gminy wynosiły 21,1 mln zł, co wskazuje, że Gmina Głuchołazy 

przekazała na wydatki oświatowe kwotę 3,5 mln zł z własnego budżetu, uznając za niezwykle istotną potrzebę dofinansowania 

edukacji młodych głuchołazian. Łącznie dotacje z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych w szkołach 

podstawowych i przedszkolach wyniosły ponad 8,6 miliona złotych.
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Warto jednocześnie zwrócić uwagę, iż Gmina realizuje również programy 
stypendialne kierowane do uczniów w obszarze edukacyjnej opieki 
wychowawczej:
W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:
- stypendia szkolne – 92 209,03 zł
- wyprawka szkolna – 1767,96 zł
W ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:
– stypendia za wyniki w nauce – 51 088,00 zł

- stypendia za osiągnięcia sportowe – 22 072,00 zł



Żłobek – inwestowanie w najmłodszych

 W Głuchołazach w dawnej części zdrojowej
funkcjonuje stale modernizowany żłobek. Gmina
umiejętnie korzystając z programów rządowych
systematycznie zwiększa ilość miejsc i unowocześnia
wyposażenie na potrzeby najmłodszych, o które dba
profesjonalna kadra.

 W 2020 r. liczba miejsc wzrosła do 85 dzieci, dzięki
zwiększeniu bazy lokalowej jedynie
12 dzieci oczekuje na miejsce w żłobku, gdy
w 2019 oczekujących było powyżej 40.

 Rada Miejska ustalając opłaty zadbała
o rodziny wielodzietne. W 2020 r. w przypadku
wychowywania trójki lub większej ilości dzieci, taka
rodzina zwolniona jest z opłaty stałej. W listopadzie
2020 r. uchwaliła nową uchwałę o opłatach
uwzględniającą również ilość dzieci wychowywanych
w rodzinie – stawka opłaty zmniejsza się wraz
z wzrostem ilości dzieci wychowywanych w rodzinie.

 Koszty utrzymania żłobka to 1 160 tyś zł. Opłaty jakie
wnoszą rodzice dzieci to poniżej 10% tych kosztów.

25



Pomocy społeczna służy wsparciu osób i rodzin znajdujących

się w trudniej sytuacji. Na terenie Gminy Głuchołazy to zadanie

realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

W OPS pracuje łącznie 52 osoby, z tego w terenie bezpośrednio

przy pracy z osobami potrzebującymi pomocy pracuje 29 osób

(12 pracowników socjalnych, 6 opiekunek na umowę o pracę

i 13 opiekunek na umowę zlecenie).

W 2020 r. udzielono pomocy 894 rodzinom, czyli 1317 osobom,

w tym 612 osobom samotnie gospodarującym. Łącznie na

świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach

zadań własnych i zleconych wydatkowano kwotę 6 918 188,87 zł.

Obejmuje ona nie tylko wypłatę świadczeń pieniężnych w

zakresie pomocy społecznej, ale również koszty świadczeń

niepieniężnych, typu: posiłki, usługi opiekuńcze, specjalistyczne

usługi opiekuńcze, funkcjonowanie ośrodka wsparcia: DD Senior+

i mieszkań chronionych oraz koszty funkcjonowania systemu

opieki.

Wśród wielu działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy

Społecznej należy wymienić dożywienie dzieci szkolnych,

wspieranie rodzin w tym rodzi mających problemy

z uzależnieniami. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Opolskiego realizowany jest program

wspomagający robienie sprawunków dla seniorów.

Gmina Głuchołazy aktywnie realizuje program skierowany

do rodzin wielodzietnych oraz seniorów dystrybuując

karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz

„Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” czy też

„Opolską Kartę Rodziny i Seniora”

Podkreślić należy wprowadzony w październiku 2020 r.

nowy program „Witaj Nowy Mieszkańcu” w ramach

którego każdy niemowlak, którego rodzice zameldują

na terenie Gminy Głuchołazy otrzymuje prezent powitalny.

Pomoc Społeczna
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W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął dwa

nowe programy skierowane do seniorów i ludzi

potrzebujących wsparcia.

Jest to Dzienny Dom Seniora w którym osoby w podeszłym

wieku znajdą czas na spotkania, rozwijanie swoich

zainteresowań ale również opiekę medyczną a także

doradztwo w różnych codziennych sprawach. W czasie

pandemii DDS działał w ograniczonym zakresie, z jego

usług korzystało stale 21 osób.

Pomoc Społeczna
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Mieszkania chronione skierowane do osób, które ze względu

na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność

lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu

w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej

opieki. Od 2020 r. Gmina dysponuje 11 miejscami

w 7 mieszkaniach, w nowo wybudowanym i bardzo dobrze

wyposażonym budynku.



„Na wakacje wybierz Góry Opawskie”

Wraz z rozpoczęciem wakacji w mediach

społecznościowych, radiu i prasie zainicjowana została

kampania promocyjna pod nazwą „Na wakacje

wybierz Góry Opawskie”. Jej celem było zachęcenie

turystów do wyboru Gminy Głuchołazy na letni

wypoczynek. Przy wykorzystaniu zasobów Centrum

Informacji Turystycznej pracownicy pomagali turystom

w zaplanowaniu urlopu, znalezieniu noclegu,

informowali o wydarzeniach odbywających

się w Gminie Głuchołazy, pomagali skontaktować

się z licencjonowanymi przewodnikami turystycznymi.

CIT oferował także bezpłatny zestaw map

i informatorów. W mediach społecznościowych

pojawiły się hashtagi promocyjne: #odkryjGlucholazy,

#GoryOpawskie, #Glucholazy, #sportGlucholazy, które

z powodzeniem funkcjonują po dzień dzisiejszy.

W Centrum Informacji Turystycznej zapewniamy komfort

obsługi osobom z niepełnosprawnościami.

Promocja gminy

Głuchołaska tężnia – inwestycja Powiatu Nyskiego 

na terenie Gminy Głuchołazy
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Promocja gminy

„Wakacyjne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach” „Infokiosk dla turystów”

29

Doradztwo turystyczne oraz pamiątki z Gór Opawskich

w CIT”

W 2020 roku zmienił się także wygląd sali recepcyjnej

CIT. Po przeprowadzonym w kwietniu remoncie

polegającym na odnowieniu wnętrza, w październiku

wymieniono witrynę na artefakty, ustawiono

nowoczesną ladę do obsługi turystów, a na ścianach

zawieszono witryny ekspozycyjne. Nowością jest także

wyposażenie CIT w matrycę do ręcznego wybijania

pamiątkowych monet oraz wprowadzenie gadżetów

promujących Góry Opawskie i Głuchołazy, jako Miasto

Orderu Uśmiechu.

Tym samym osoby odwiedzające CIT

w Głuchołazach oprócz doradztwa turystycznego,

map i informatorów mogą zdobyć także pamiątki m.in.

te, które zostały wykonane przez rękodzielników

posiadających Certyfikat Produktu Lokalnego Nyskiego

Księstwa Jezior i Gór.



Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie aktywnie i co
bardzo ważne w sposób odpowiedzialny uczestniczą w życiu publicznym. Gmina Głuchołazy od wielu lat szanując swych
mieszkańców, generuje bodźce pozwalające mieszkańcom na aktywne uczestniczenie w rozwoju gminy, w szczególności
poprzez udział mieszkańców w dystrybucji środków budżetowych. Główne formy tego udziału to Fundusz Sołecki, Budżet
Obywatelski, Inicjatywa lokalna. Programy te polegają na przedstawieniu i wyborze przez mieszkańców – również w formie
konkursowej – projektów, które będą finansowane z budżetu Gminy. Z uwagi na panujące obostrzenia pandemiczne
i problemy z przeprowadzeniem głosowania Rada Miejska podjęła decyzję o jednorocznej przerwie w realizacji Budżetu
Obywatelskiego.

Społeczeństwo obywatelskie
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pomimo pandemicznego roku Gmina Głuchołazy wspiera organizacje pozarządowe widząc w nich potencjał

zaangażowania mieszkańców gminy w sprawy społeczne. W 2020 r. pomimo obostrzeń epidemicznych wspierano

w szczególności kluby sportowe, organizacje świadczące pomoc ludziom potrzebującym, organizacje senioralne a także

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2020 roku

Rodzaj dotacji

Liczba wspartych 
organizacji Kwota

Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

4 350 000

Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia 3 66 000

dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 19 422 082

dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz 
pozostałe, w tym zapewnienie gotowości bojowej OSP (środki z Funduszu Sołeckiego)

16 88 100

pozostałe dotacje (m.in. Samochód dla OSP Burgrabice, dotacje na zakup pomocy 
dydaktycznych i remonty szkół prowadzonych przez SRW

10 586 612



Fundusz Sołecki

Biskupów - poprawa estetyki wsi, montaż nowych punktów świetlnych,

remont parkietu w świetlicy wiejskiej, doposażenie szkoły, jednostki OSP

i świetlicy wiejskiej - całkowita wartość 37,2 tyś zł,

Bodzanów - zakup środków trwałych na potrzeby utrzymania obiektu

sportowego, zakup wyposażenia świetlicy i innych sprzętów potrzebnych

społeczności sołeckiej, poprawa estetyki wsi w szczególności dróg

gminnych, promocja sołectwa, finansowanie projektu rozbudowy

świetlicy wiejskiej - całkowita wartość 62,8 tyś zł,

Burgrabice - utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz

porządku na terenie sołectwa, rewitalizacja placu przed świetlicą,

dotacja dla OSP i biblioteki - całkowita wartość 25,1 tyś zł,

Charbielin - remont drogi gminnej, dotacja dla OSP, poprawa estetyki

świetlicy wiejskiej i jej otoczenia - całkowita wartość 37,8 tyś zł,

Gierałcice - remont świetlicy, zagospodarowanie terenów zielonych,

promocja wsi, integracja mieszkańców sołectwa - całkowita wartość

38,5 tyś zł,

Jarnołtówek - podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja

boiska sportowego, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, promocja

miejscowości, dotacja dla OSP - całkowita wartość 30,6 tyś zł,

Konradów - utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup traktorka do koszenia

trawy, aranżacja i utrzymanie terenów gminnych, promocja wsi, remonty

dróg gminnych, dotacja dla OSP - całkowita wartość 43,6 tyś zł,

Markowice - utrzymanie boiska i świetlicy wiejskiej, dotacja dla OSP i szkoły

podstawowej, zakup mebli rekreacyjnych, promocja wsi - całkowita

wartość 13,8 tyś zł,

Nowy Świętów - zakupy sprzętu dla OSP, przedszkola, biblioteki i świetlicy

wiejskiej, utrzymanie dróg gminnych i ich oznakowania, remont dachu

na remizie OSP - całkowita wartość 39,8 tyś zł,

Nowy Las - remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów

zielonych - całkowita wartość 22,9 tyś zł,

Podlesie - rozbudowa terenów rekreacyjnych, naprawy infrastruktury

drogowej i małej architektury, dotacja dla OSP, organizacja imprez

integracyjnych - całkowita wartość 13,8 tyś zł,

Pokrzywna - utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz dróg gminnych,

promocja sołectwa, dotacja dla OSP - całkowita wartość 16,0 tyś zł,

Polski Świętów - modernizacja stadionu sportowego, organizacja

zawodów sportowych, dotacja dla OSP i szkoły - całkowita wartość

22,3 tyś zł,

Sławniowice - modernizacja świetlicy sołeckiej, dotacja dla OSP oraz

szkoły, utrzymanie terenów zielonych - całkowita wartość 22,7 tyś zł,

Stary Las - remonty obiektów wiejskich, poprawa estetyki wsi, utrzymanie

świetlicy wiejskiej, dofinansowanie OSP - całkowita wartość 21,7 tyś zł,

Sucha Kamienica - remont dachu świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia

rekreacyjnego- całkowita wartość 14,8 tyś zł,

Wilamowice Nyskie - zakup wyposażenia rekreacyjnego, zakup

wyposażenia świetlicy, zagospodarowanie terenów gminnych,

dofinansowanie OSP oraz szkoły - całkowita wartość 15,9 tyś zł,
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Program Odnowa Wsi realizowany jest we współpracy z Liderami poszczególnych sołectw,

którzy sporządzają uzgodniony ze społecznością sołecką projekt zadania jaki zamierzają

realizować na terenie sołectwa. Zasadą programu jest finansowanie części zadania z funduszu

sołeckiego. Program ma charakter konkursu, gdzie zarówno Gmina Głuchołazy jak i Powiat

Nyski przeznaczają środki na przedstawione zadania. W ramach dofinansowania Gmina

przeznaczyła 100,00 tyś zł a Powiat Nyski 11,6 tyś zł.

W 2020 r. zrealizowano 16 projektów na łączna kwotę 306,1 tyś zł:

Sołectwo Burgrabice – „Rewitalizacja placu rekreacyjnego obok świetlicy i biblioteki

w Burgrabicach ”,

Sołectwo Charbielin –„Remont drogi gminnej (dz. nr 541/2)”,

Sołectwo Biskupów – „Remont parkietu świetlicy wiejskiej w Biskupowie- duża sala”,

Sołectwo Markowice – „Zakup zestawów biesiadnych, namiotu handlowego oraz kontenera

blaszanego”,

Sołectwo Polski Świętów – „Kontynuacja budowy ogrodzenia na boisku sportowym w Polskim

Świętowie”,

Sołectwo Wilamowice Nyskie – „Monitoring placu zabaw i obiektu Centrum Edukacji i Promocji

w Wilamowicach Nyskich”,

Sołectwo Sucha Kamienica – „Remont dachu świetlicy wiejskiej”,

Sołectwo Nowy Las – „Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie”,

Sołectwo Jarnołtówek – „Dziecięcy plac zabaw”,

Sołectwo Pokrzywna – „Tabliczki kierunkowe w naszej miejscowości z numeracją posesji”,

Sołectwo Nowy Świętów – „Modernizacja dachu OSP w Nowym Świętowie”,

Sołectwo Bodzanów – „Projekt na rozbudowę świetlicy wiejskiej obok remizy strażackiej”,

Sołectwo Stary Las - „Utrzymanie obiektów gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki

wsi Stary Las”,

Sołectwo Podlesie – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Podlesiu ( etap

XI)”,

Sołectwo Sławniowice – „Poprawa warunków sanitarnych w obiekcie świetlicy wiejskiej

w Sławniowicach- wykonanie funkcjonalnych toalet- I etap”,

Sołectwo Gierałcice – „Termoizolacja świetlicy”.

Odnowa wsi

32



W 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków przez Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa

Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

Dotację w wysokości 5 000,00 zł z terenu Gminy Głuchołazy otrzymało 6 sołectw na następujące zadania:

Sołectwo Burgrabice „ Rewitalizacja placu rekreacyjnego obok świetlicy wiejskiej i biblioteki w Burgrabicach”,
Sołectwo Biskupów „ Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie”,
Sołectwo Sucha Kamienica „ Zakup łatwo-stołów biesiadnych oraz garażu blaszanego”,
Sołectwo Podlesie „ Uatrakcyjnienie Dożynek Gminnych”,
Sołectwo Nowy Las „Remont Świetlicy Wiejskiej w Nowym Lesie”.

Sołectwo Gierałcice „ Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.

Marszałkowska Inicjatywa Społeczna wsi
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Powstały w 2011 roku program „Inicjatywa Lokalna”

był kontynuowany również w 2020 roku. Podstawą

prawną funkcjonowania inicjatywy lokalnej jest

ustawa o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie. Dzięki aktywności społecznej

i dofinansowaniu z budżetu Gminy w wysokości

ok. 70%, zrealizowano cztery zadania:

„Remont drogi gminnej przy posesji nr 25

w miejscowości Sucha Kamienica oraz wybrukowanie

miejsca pod garaż blaszany na placu rekreacyjno-

sportowym w Suchej Kamienicy”

,,Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej

w Gierałcicach”

,,Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni

tłuczniowej grysami i emulsją asfaltową (podwójnie)

na działce nr 70/12 w miejscowości Pokrzywna - etap

II”,

,,Altanka biesiadna dla wszystkich w Bodzanowie”

Łączna wartość zadań 73 398,00

Inicjatywa lokalna
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Dofinansowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty elewacji

Jak co roku Gmina Głuchołazy przekazuje część środków budżetowych z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowych 

kamienic będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych. W 2020 r. dofinansowano kwotą 74,8 tyś. zł trzy wspólnoty.
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Ochotnicze Straże Pożarne

W Gminie Głuchołazy działa

9 jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych, są to OSP Biskupów,

OSP Burgrabice, OSP Charbielin,

OSP Gierałcice, OSP Jarnołtówek,

OSP Markowice, OSP Nowy Świętów,

OSP Polski Świętów, OSP Stary Las.

Dwie z nich – OSP Gierałcice oraz

OSP Jarnołtówek – są zarejestrowane

w Krajowym Systemie Ratownictwa.

Gmina finansuje i wspomaga zakup

sprzętu przez OSP, w 2020 r.

wydatkowano 519,6 tyś zł

z tego 190,0 tyś zł jako wkład własny

na zakup nowoczesnego wozu

bojowego dla Burgrabic.

Druhowie z OSP są doceniani przez

lokalne środowiska – mieszkańcy

sołectw przeznaczyli z funduszu

sołeckiego na dofinansowania

potrzeb OSP kwotę 64 tys. zł.

Jednostki OSP w 2020 r. podjęły

422 akcje, z tego 119 to udział w

gaszeniu pożarów, 256 to inne

działania, najczęściej pomoc

w likwidacji skutków powodzi

i lokalnych podtopień.
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Koła Gospodyń Wiejskich

W Gminie Głuchołazy działa aktywnie 9 Kół

Gospodyń Wiejskich. Są to koła w: Starym

Lesie, Nowym Lesie, Charbielinie, Jarnołtówku,

Konradowie, Markowicach, Sławniowicach,

Bodzanowie i Wilamowicach Nyskich.

Wszystkie z wymienionych KGW zrzeszają

przedstawicieli lokalnej społeczności. Koła

Gospodyń Wiejskich w Gminie Głuchołazy

kultywują tradycyjne przepisy kulinarne. Część

z nich została nawet zarejestrowana i uzyskała

Certyfikat Produktu Lokalnego Nyskiego

Księstwa Jezior i Gór. Przedstawiciele KGW

reprezentują i promują Gminę oraz dbają

o wielofunkcyjny rozwój wsi. Co istotne zakres

działalności KGW w Gminie Głuchołazy jest

wzbogacany o nowe inicjatywy

i dostosowywany do zmieniających się

warunków.

Koła Gospodyń Wiejskich współpracują

z Gminą Głuchołazy.
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Usuwanie azbestu

W 2020 r. trwało zaczęte w latach poprzednich unieszkodliwianie

wyrobów zawierających azbest. Usunięto 28,02 Mg wyrobów

zawierających azbest, z dwóch obiektów usunięto wyroby

zawierające azbest natomiast z terenu

8 nieruchomości specjalistyczna firma odebrała już

zdemontowane wyroby azbestowe – łączny koszt realizacji

zadania wyniósł 18 588,00 zł.

Ochrona środowiska

Czyste powietrze
Gmina Głuchołazy podejmuje działania proekologiczne, mające na
celu poprawę jakości powietrza. W 2020 roku w ramach projektu
„Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany
systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu
ekologicznego” przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach
działania 5.5 Ochrona Powietrza. W ramach tego działania
zakwalifikowano do wymiany 70 źródeł ciepła na paliwo stałe, które

zlokalizowane były w 57 nieruchomościach zamieszkałych. Wartość
projektu to 773,7 tyś zł, planowanym efektem ekologicznym
realizowanego projektu będzie redukcja pyłu zawieszonego PM10
o 2,01Mg/rok oraz dwutlenku węgla o 384,55 MgCo2/rok.
Również w 2020 r. Gmina Głuchołazy złożyła dwa wnioski do programu
PONE. W ramach jednego z wniosków planuje się wymienić 105 źródeł
ciepła. Wartość projektu: 1 161 925,00zł planowanym efektem
ekologicznym realizowanego projektu będzie redukcja pyłu
zawieszonego PM10 o 2,85Mg/rok oraz dwutlenku węgla o 515,43
MgCo2/rok.

W ramach drugiego wniosku planuje się wymienić 121 źródeł ciepła w
mieszkaniach gminnych. Wartość projektu: 2 828 625,00zł. Planowanym
efektem ekologicznym realizowanego projektu będzie redukcja pyłu
zawieszonego PM10

o 2,33Mg/rok oraz dwutlenku węgla o 445,36 MgCo2/rok.

W ramach programu „Czyste Powietrze” pracownicy Urzędu Miejskiego
wspierają mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosków
do WFOŚiGW w Opolu. W 2020 r. mieszkańcy gminy złożyli 52 wnioski
o dofinansowanie, udzielono 640 porad i informacji dla potencjalnych
beneficjentów programu, przeprowadzono 370 konsultacji
z mieszkańcami zainteresowanymi złożeniem wniosku.

W ramach programu, utworzono stanowisko komputerowe
z dostępem do internetu umożliwiające złożenie wniosku
o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.
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Czyste powietrze
W 2020 r. Gmina Głuchołazy złożyła wniosek do Funduszy

Norweskich na inwestycje związaną z termomodernizacją szkół.

Koszt całkowity inwestycji to ponad 7 mln zł. Wniosek uzyskał

pozytywna ocenę, oczekujemy na decyzję o dofinasowaniu.



Recykling odpadów

W 2020 r. odpady komunalne z terenu gminy zbierała

Nyska firma EKOM.

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w

tonach - 8264,09

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -

6946,59

Segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, papier

i tektura) - 917,12

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania

do ponownego użycia odpadów komunalnych 47,52%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów

ulegających biodegradacji przekazanych

do składowania 17,53%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

niż niebezpieczne, odpadów budowlanych

i rozbiórkowych 100%.

Ochrona środowiska
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie głównie miasta, są to:

• Hala sportowa wraz z sauna i siłownią

• Stadion miejski z sztuczną nawierzchnia, sztucznym oświetleniem na którym można przeprowadzać zawody

zarówno piłkarskie jak i lekkoatletyczne,

• Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” składający się z basenów, boisk do piłki plażowej oraz terenów

rekreacyjnych,

• Kompleks sportowy „Orlik” wraz z jego zimową odmianą „Biały Orlik”

• Dwie sale gimnastyczne,

• Muszla leśna w zdrojowej części miasta,

• scatepark.

Rok 2020 z oczywistych przyczyn był odmienny od lat poprzednich. Niestety nie odbyły się wszystkie planowane

imprezy. Mimo wszystko zdołano zorganizować zawody sportowe na lodowisku, turnieje piłkarskie, badmintonowe,

siatkarskie i pływackie, a także imprezy rekreacyjne jak festyn „Pożegnanie lata”, „Spacer z GOSIR” oraz lato i ferie

z GOSIR, które zapewniały opiekę nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Główną ideą przyświecającą kadrze GOSIR przy organizacji imprez i festynów jest integracja wielopokoleniowa

rodzin i eksploracja najbliższej okolicy, która jest pokazywana w niezwykle atrakcyjny i zaskakujący nawet

dla „starych głuchołazian” sposób.

Budżet GOSIR w 2020 r. wyniósł ok. 4,1 mln zł. Wypracowano również przychody do budżetu gminy w wysokości

284,1 tys. Zł.
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Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

W strukturze Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

działa Miejsko-Gminny Dom Kultury oraz Biblioteka Miejska wraz

z 9 filiami w tym 5 z nich zlokalizowane jest na terenie sołectw.

Mimo trwającej pandemii Centrum Kultury nie zaprzestało

działalności, prowadząc ją w sposób umożliwiony przez przepisy.

Do września zorganizowano ponda 20 różnych imprez w których

udział łącznie brało ponad 3500 osób.

W ramach Centrum Kultury działa wiele grup w tym grupy

teatralne, recytatorskie, studia piosenki i tańca, kluby dyskusyjne,

zespoły wokalne. Szczególną dumę budzi pracownia ceramiczna

z własnym piecem do wypału glinianych cudeniek.

Podkreślenia wymaga rola świetlic i bibliotek wiejskich, które dzięki

zaangażowaniu Pań Świetlicowych, oraz samorządu wiejskiego

stanowią centra kulturotwórcze organizując festyny, spotkania

imprezy integrujące pokolenia i środowisko.

Biblioteka

Oddano do użytku nowy budynek biblioteki.

Księgozbiór biblioteki to ok. 101 tyś woluminów, ponad 2 tyś

czytelników i ok. 40 tyś wypożyczeń.

Panie bibliotekarki organizują spotkania autorskie, biesiady

czytelnicze, zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, których

efekty materializują się w postaci ciekawych wydawnictw.

W czasach pandemii biblioteka wypożycza książki on-line.
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Przedsiębiorcy

Na terenie gminy Głuchołazy zlokalizowane są duże zakłady przemysłowe działające w branży
okładzin meblowych, metalowej, oświetleniowej czy też papierniczej, generujące najwięcej
jednostkowych miejsc pracy na terenie naszej Gminy.
O przedsiębiorczości mieszkańców świadczy ilość małych i mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych
na terenie naszej gminy. Tych których główne miejsce wykonywania działalności to Gmina
Głuchołazy, jest zgodnie z danymi z ewidencji CEIDG 1183. Najwięcej przedsiębiorców działa
w branży budowlanej, handlu oraz gastronomii i szeroko rozumianym hotelarstwie.
Mimo panującej w 2020 r. pandemii na terenie gminy zarejestrowano 67 nowych podmiotów
gospodarczych.
2020 r. był rokiem niekorzystnym w zakresie likwidacji bezrobocia w naszej gminie, gdyż ilość
pozostających bez pracy wzrosła o 157 osób na koniec 2020 r. do poziomu 756 osób, wskutek czego
cofnęliśmy się do poziomu notowanego w 2017 r.
Skala wzrostu bezrobocia w naszej Gminie jest taka jak w Nysie. Do Powiatowego Urzędu Pracy w
Nysie w 2020 r. wpłynęły 2873 oferty pracy, co jest liczbą niższą od ubiegłorocznych ofert.
Należy podkreślić, że ta niekorzystna sytuacja jest niewątpliwie wynikiem panującej pandemii.
Biorąc pod uwagę rozwinięty biznes turystyczny, restauracyjny i hotelarski naszej gminy, wzrost
bezrobocia jest konsekwencją obostrzeń sanitarnych w tych branżach i należy spodziewać się jego
spadku z chwilą zluzowania przez rząd lockdownu.
Mając na uwadze trudną sytuację pandemiczną przedsiębiorców gmina udzieliła ulg
podatkowych dla podatników podatków lokalnych, najbardziej poszkodowanych przez obostrzenia
sanitarne.
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Praca Rady Miejskiej

Rada Miejska w Głuchołazach w 2020 r. obradowała na 11 posiedzeniach w tym 3 posiedzenia były zwołane w trybie nadzwyczajnym. Od października 

2020 r. posiedzenia odbywały się w wyłącznie w trybie zdalnym przy użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz komunikatora internetowego. 

Również zdalnie odbywały się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Techniczną obsługę obrad zapewniało Biuro Rady Miejskiej wraz z informatykami Urzędu Miejskiego. Respektując prawo do jawności życia publicznego 

zapewnialiśmy transmisje obrad oraz dostęp do tekstowej transkrypcji obrad. Również każdy obywatel chcący wziąć czynny udział w obradach mógł to 

zgłosić mailowo, wtedy otrzymywał link umożliwiający za zgodą Przewodniczącego obrad zabieranie głosu na sesji Rady Miejskiej lub obradach Komisji.

W 2020 r. Rada uchwaliła 97 uchwał oraz rozpatrzyła 13 skarg, wniosków i petycji. Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego 

uchwał.
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