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Szanowni Państwo

Przedkładam Państwu raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 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.

Miniony 2021 rok tak jak i poprzedni był bardzo trudnym czasem, kiedy to 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. Jednak dziś przedkładając Państwu ten raport wiem, że dzięki całemu społeczeństwu naszej gminy

udało nam się uniknąć wybuchu epidemii.

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 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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Rada Miejska

Mariusz Migała Paweł Szpak

Mieczysław 

Skupień

Władzę uchwałodawczą sprawuje
Rada Miejska, która liczy 21 radnych
wybranych w 2018 r. Pracami Rady
Miejskiej kieruje Mariusz Migała.
Przewodniczącego wspiera
Wiceprzewodnicząca Klaudia Pach-
Gomulnicka. W trakcie kadencji
wygasł mandat Radnego Andrzeja
Gębali w związku z objęciem
stanowiska Prezesa spółki gminnej.
Mandat ten został objęty przez
Barbarę Reszkę

W 2021 r. Zmarł Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kazimierz Stychno,
jego mandat w 2021 r. objął Ireneusz
Klimecki.

Władzę wykonawczą sprawuje
Burmistrz Głuchołaz Edward
Szupryczyński.
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Michał Koszut

Bolesław 

Stychno

Grzegorz 

Ptak

Barbara 

Reszka

Lucyna 

Stadnik
Alicja 

Szymkowicz

Jacek 

Wanicki

Teresa Wilk

Ryszard 

Udziela
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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 i Opolem, gdzie istnieje
możliwość przesiadki na pociągi bezpośrednio kierujące się do
Wrocławia, Katowic, Brzegu i dalej w głąb kraju.
Od kilku lat staraniem władz miejskich w Głuchołazach kursuje
Bezpłatna Komunikacja Miejska, która obejmuje zasięgiem wszystkie
miejscowości leżące w gminie darmowym połączeniem
autobusowym.
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Gmina Głuchołazy liczy 22 301 mieszkańców z tego 10 740 to mężczyźni

natomiast 11 561 to kobiety. Około 60 % mieszkańców jest w wieku

produkcyjnym. Analiza stanu demograficznego zgodnie z informacjami

Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazuje, że depopulacja na poziomie

Powiatu Nyskiego w ciągu ostatnich 10 lat wynosi 5,6%. Również prognozy

nie są optymistyczne. W 2025 r ilość ludności powiatu nyskiego spadnie

poniżej 130 tys., a w roku 2050 prognozuje się spadek ludności zamieszkującej

powiat nyski poniżej 100 tys.

Mieszkańcy

Miejscowość liczba ludności Miejscowość liczba ludności

Biskupów 727 Nowy Las 431

Bodzanów 1467 Nowy Świętów 831

Burgrabice 647 Podlesie 160

Charbielin 779Pokrzywna 236

Gierałcice 812Polski Świętów 373

Głuchołazy 12526Sławniowice 446

Jarnołtówek 739Stary Las 615

Konradów 930Sucha Kamienica 188

Markowice 185Wilamowice Nyskie 209

Jak zdecydowana większość gmin w Polsce również nasza Gmina

boryka się z problemem depopulacji. Niekorzystny obraz pogłębia stan

pandemii. Zgodnie z danymi z GUS ujemny przyrost naturalny w naszej

Gminie na przestrzeni ostatnich 6-8 lat ma nieznaczną tendencję

spadkową.
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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. W 2021 roku Gmina

Głuchołazy objęła za kwotę 3 mln zł udziały w spółce SIM Opolskie sp.

z o.o. Rzeczona spółka jest podmiotem założonym przez 12

samorządów z Województwa Opolskiego i zajmować się będzie

budową lokali mieszkalnych również na terenie naszej Gminy.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni

989,7089 ha, których wartość księgowa wynosi 13 137 560 zł.

Ponadto Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym

nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni łącznej 1,9930 ha.

Wartość księgowa gruntów, budynków i budowli będących

własnością Gminy Głuchołazy to kwota 182,24 mln zł.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem 176 lokali użytkowych oraz 1076

lokali mieszkalnych. Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych

pozostaje w administracji Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego w Głuchołazach. Powstają nowe

wspólnoty mieszkaniowe co należy oceniać jako zjawisko pozytywne w

kontekście zwiększonych nakładów jakie właściciele lokali

mieszkalnych decydują się przeznaczyć na remonty kamienic.

Obecnie w Gminie zawiązanych jest 357 wspólnot mieszkaniowych.

W kolejnych latach planuje się systematyczne zbywanie lokali

mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie działek

budowlanych.



Finanse
Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w

Głuchołazach w dniu 28 grudnia 2020 r. W trakcie 2021 r. budżet został

zmieniony dwunastoma uchwałami Rady Miejskiej oraz czterdziestoma

czterema zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji

dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2021 rok przedstawiał się

następująco:
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Wyszczególnienie

Plan

kwota zmiany planu
na dzień 01.01.2021 r. na dzień 31.12.2021 r.

dochody budżetowe 111 311 669 114 506 970 3 195 301

wydatki budżetowe 115 001 784 120 287 397 5 285 613

przychody budżetowe 7 600 115 9 690 427 2 090 312

rozchody budżetowe 3 910 000 3 910 000 0

deficyt/nadwyżka budżetu -3 690 115 - 5 780 427 2 090 312



Dochody
Jak wynika z przedstawionych danych systematycznie rosną

dochody budżetowe (zrealizowane dochody budżetowe na 2021 r.

są wyższe od dochodów wykonanych w 2020 roku o kwotę

16 786 842 zł w związku z zrealizowanymi w 2021 roku znacząco

większymi wpływami zarówno dochodów bieżących jak i

majątkowych). Nastąpił znaczący wzrost wykonania dochodów

budżetowych na koniec 2021 roku w stosunku do poprzedniego

roku. Wpływ na wzrost dochodów w 2021 r. miało przede

wszystkim otrzymanie przez Gminę Głuchołazy kwoty 7 274 923 zł

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań inwestycyjnych w

latach 2022-2023, kwoty 3 112 294 zł z tytułu uzupełnienia

subwencji ogólnej w 2021 r. oraz kwoty 1 146 011 zł na

uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie

finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w

wodę.

Wpływ na wysokość dochodów wykonanych w 2021 r. miało

wprowadzenie na terytorium Polski od 20 marca 2020 r. stanu

epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Wprowadzone restrykcje m.in.: ograniczenia funkcjonowania

branży hotelarskiej, restauracji, czasowe ograniczenie

funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz

organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, nie

pozostały bez wpływu na dochody gminy, jednak wpływ pandemii

na ich wykonanie był znacząco mniejszy niż w roku poprzednim.

Wartym podkreślenia jest poziom dochodów majątkowych za 2021

r. które wyniosły ok. 14,4 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe

niż w latach poprzednich.
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wyszczególnienie

2020 rok 2021 rok

plan na
2020 r.

wykonanie

na dzień 
31.12.2020

% wyk. 
planu

plan na
2021 r.

wykonanie

na dzień 
31.12.2021

% wyk. 
planu

dochody 
bieżące

102 460 259 101 174 165 98,7 108 261 899 110 583 399 102,1

dochody 
majątkowe

5 422 417 7 006 396 129,2 6 245 071 14 384 004 230,3

dochody ogółem 107 882 676 108 180 561 100,3 114 506 970 124 967 403 109,1



Wydatki
W  2021 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 112 762 447 zł. , co stanowiło 93,7 % 
kwoty zaplanowanej

9

lp. wyszczególnienie

2020 rok 2021 rok

plan na 
2020 r.

wykonanie na dzień 
31.12.2020

% wyk. 
planu

plan na 
2021 r.

wykonanie na 
dzień 31.12.2021

% wyk. planu

Wydatki ogółem, z tego: 111 850 785 102 954 497 92,0 120 287 397 112 762 447 93,7

1. Wydatki bieżące, z tego: 102 176 628 95 168 726 93,1 105 875 716 100 213 899 94,7

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 258 541 29 788 198 98,4 29 203 687 28 549 201 97,8

b)
wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
31 165 792 28 877 112 92,7 32 714 553 31 761 715 97,1

c) wydatki na obsługę długu 784 871 643 747 82,0 657 977 366 369 55,7

d) dotacje na zadania bieżące 12 480 964 11 817 317 94,7 12 598 076 12 220 580 97,0

e)

wydatki związane realizacją 

statutowych zadań jednostek 

budżetowych

27 486 460 24 042 351 87,5 30 701 422 27 316 034 89,0

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9 674 157 7 785 771 80,5 14 411 681 12 548 547 87,1



Podatki lokalne

Gmina Głuchołazy konsekwentnie od wielu lat prowadzi odpowiedzialną politykę

fiskalną, (niskie podatki), umiarkowanie regulując wzrost podatków szczególnie stawki

podatku od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2021 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 gminy Nysa ale wyłącznie na terenach wiejskich.

Pozostałe stawki podatkowe są również poniżej średniej powiatowej.

Obniżenie górnych stawek podatkowych stanowi również ulgę dla lokalnych przedsiębiorców. W 2021 r. była to 

kwota 2 560,5 tys. zł, których nie musieli płacić lokalni przedsiębiorcy.
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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

Podstawow

a stawka 

podatku 

rolnego 

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 22,50 0,91 0,80 0,25 4,00 58,55 196,84

9. Gmina Skoroszyce 23,10 0,98 0,82 0,40 4,25 58,55 196,84

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



14 307 383 zł

16 352 853 zł
17 518 709 zł

16 317 106 zł

18 762 080 zł

705 043 zł 1 208 510 zł 1 029 063 zł 845 806 zł
1 946 456 zł

2017 2018 2019 2020 2021

Realizacja dochodów z PIT i CIT
w latach 2017-2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
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Jednym z podstawowych źródeł dochodów samorządów są

dochody z podatku od osób fizycznych i osób prawnych. W

2021 r. Gmina Głuchołazy zaplanowała przychody z podatku

PIT w kwocie 17 333 257 zł. dochody z tego tytułu zostały

zrealizowane w kwocie 18 762 080 zł co stanowi 108,24 %

planu. Dochód z wykonania podatku CIT był również powyżej

planu i wynosił 1 946 456 zł, co stanowiło 121,65% kwoty

zaplanowanej.

Analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie

wskazuje jednoznacznie, iż wpływy zarówno udziałów

należnych gminie w podatku dochodowym od osób

fizycznych i osób prawnych w 2021 r. znacząco wzrosły w

porównaniu z latami wcześniejszymi. Wpływy z tytułu PIT

w 2021 r. zwiększyły się w porównaniu do 2020 roku aż o

2 444 974 zł, a wpływy z tytuły CIT w stosunku do

poprzedniego roku wzrosły o 1 100 650 zł, tj. o 130,13 %.

Powyższe dane świadczą niewątpliwie o stałym i

systematycznym wzroście wynagrodzeń osób fizycznych jak

również o rozwoju firm mających siedzibę na terenie Gminy.



Podatki lokalne - pomoc przedsiębiorcom

W związki z trudną sytuacją przedsiębiorców w okresie

obostrzeń związanych z Covid-19, Rada Miejska w

Głuchołazach podjęła dwie uchwały dotyczące zwolnień

z podatku od nieruchomości. Pomoc w tej formie

udzielona została przedsiębiorcom, których płynność

finansowa uległa pogorszeniu wskutek restrykcji

covidowych. Należeli do nich; hotelarze, piloci

wycieczek i przewodnicy turystyczni, a także podmioty

świadczące usługi gastronomiczne, kosmetyczne i

fryzjerskie.

Realna pomoc ze strony Gminy wynosiła 195 626 zł.

właśnie o tyle mniej podatków lokalnych zapłacili

przedsiębiorcy w 2021 roku. W stosunku do ubiegłego

roku pomoc była wyższa o ponad 45 tys. zł.

Burmistrz jako organ podatkowy udzielił ulg w

podatkach lokalnych polegających na umorzeniu lub

rozłożeniu na raty zaległości podatkowych osobom w

trudnej sytuacji finansowej. Kwota przyznanych ulg

wyniosła 265,4 tys. zł.
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W 2021 roku realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o

finansach publicznych.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,1%. Dochody bieżące zostały zrealizowane w

102,1%, natomiast dochody majątkowe w 230,3%. Wpływ na wzrost dochodów w 2021 r. miało przede

wszystkim otrzymanie przez Gminę Głuchołazy kwoty 7 274 923 zł ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań inwestycyjnych w

latach 2022-2023, kwoty 3 112 294 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz kwoty 1

146 011 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w

zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło na dzień 31.12.2021 r. – 100 213 899 zł, co stanowiło

94,7% kwoty zaplanowanej. Wydatki bieżące wykonano w 94,7%, natomiast wydatki inwestycyjne

zostały zrealizowane w 87,1%.

Zaplanowane przychody budżetowe zostały zrealizowane w 94,8%, a składały się na nie: wolne środki,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie

9 060 466 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) –

16 034 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Program Inwestycji

Lokalnych) – 113 928 zł.

Warto podkreślić również, iż Gmina nie zaciągnęła planowanego pierwotnie w budżecie kredytu

długoterminowego.

Rozchody budżetowe zostały zrealizowane w 100%, dokonano spłaty 4 długoterminowych kredytów

inwestycyjnych.

W tabeli obok przedstawiono poziom zadłużenia Gminy Głuchołazy, który obecnie jest jednym z

najniższych w ostatnim dziesięcioleciu.

Finanse podsumowanie: 
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rok
kwota zadłużenia 

(w zł)

kwota zadłużenia w 

stosunku do dochodów
(w %) 

2008 r. 7 450 901 14,00%

2009 r. 10 503 515 18,90%

2010 r. 24 778 914 42,60%

2011 r. 33 697 982 55,60%

2012 r. 30 567 980 44,80%

2013 r. 27 828 221 40,80%

2014 r. 27 119 882 35,00%

2015 r. 23 444 512 31,20%

2016 r. 20 694 520 23,70%

2017 r. 24 319 865 28,29%

2018 r. 31 287 064 32,35%

2019 r. 40 361 615 38,73%

2020 r. 36 451 615 33,70%

2021 r. 32 541 615 26,04 %



Gmina Głuchołazy nadal prowadzi wiele inwestycji zwiększając jak co roku majątek będący w jej posiadaniu. Wydatki inwestycyjne w

2021 r. wyniosły ponad 12,5 mln zł i były o ponad 2 mln większe niż w 2020 r.

Środki inwestycyjne kierowane są na zadania infrastrukturalne takie jak punkty świetlne na terenie sołectw, mosty, przepusty, chodniki.

Modernizowane są place zabaw, infrastruktura turystyczna oraz budowane nowe atrakcje dla mieszkańców choćby takie jak

pumptrak.

Również duże środki przeznaczane są na bezpieczeństwo – w 2021 r. kwotą ponad 300,00 tys. zł dofinansowano zakup nowego

samochodu bojowego dla OSP Bodzanów. Dbamy o ekologię termomodernizując gminne budynki oraz rozbudowując sieć

kanalizacyjną w Charbielinie.

Inwestycje: 
14

Plac zabaw przy PSP 3 – kwota inwestycji 76,9 tys. zł.
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Modernizacja chodników w parku – kwota 

inwestycji 86,0 tys. zł. 
Termomodernizacja budynku po byłej 

szkole, zadanie w trakcie realizacji  - kwota 

inwestycji 1 368 tys. zł. 
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Budowa nowych przystanków w 

Nowym Lesie, Podlesiu, 

Gierałcicach, oraz Pokrzywnej  -

łączna kwota 46,0 tys. zł. 

Budowa pumptracku oraz street

workout-u  - łączna kwota 

260,7 tys. zł. 

Modernizacja chodników w miejscowości 

Łączki  – kwota inwestycji 80,8 tys. zł. w tym 

dotacja gminy 50%
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Modernizacja oświetlenia na terenie gminy 

wykonanie i przygotowanie dokumentacji –

łączna kwota inwestycji 241,4 tys. zł. 

Modernizacja mostów i przepustów 

drogowych w Nowym Świętowie, Starym 

Lesie, Wilamowicach Nyskich – łączna 

kwota inwestycji 336,9 tys. zł. 



Rok 2021 był w zasadzie pierwszym rokiem nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027. Jednak z uwagi na przeciągające się procedury związane z negocjacjami wysokości środków alokowanych na poszczególne kraje, 

a co za tym idzie brak szczegółów w zakresie krajowych i regionalnych programów operacyjnych nie ma możliwości aplikowania po środki z nowej perspektywy.

Nie oznacza to jednak braku działalności Gminy w tym zakresie. Przeciwnie – gmina aktywnie uczestniczy w ogłaszanych naborach zarówno ze środków unijnych z poprzedniej perspektywy finansowej jak i również ze 

środków krajowych.

1. Regionalny program operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

a. Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych – projekt obejmował dwa zadania zakończona w 2020 roku budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Mikulovic, oraz trwająca budowa kładki pieszo-

rowerowej nad Białką w Głuchołazach - dofinasowanie: 2 076 045,12 PLN,

b. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – projekt obejmował termomodernizację Dziennego Domu Pobytu Senior + - dofinansowanie 562 566,23 PLN,

c. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ – projekt zakończony obejmował prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym, nasadzenia drzew, działania z zakresu mikroretencji oraz renowację szlaków 

pieszych wraz z budową deszczochronu - dofinansowanie 300 147,06 PLN

d. OCHRONA POWIETRZA - projekt trakcie realizacji, dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w budynkach oraz wymiany źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób

gminy. Projekt realizowany w trzech etapach - łączne dofinansowanie 2 439 553,40 zł PLN

e. INWESTYCJE WYNIKAJĄCE Z LOKALNYCH PLANÓW REWITALIZACJI – projekt zakończony, polegał na gruntownej rewitalizacji dworca PKP, budynków na stadionie sportowym, parków miejskich

oraz elewacji zabytkowych kamienic - dofinansowanie – 4 999 882,56 PLN

f. Sport drogą do zmian – projekt polegający na kompleksowej rewitalizacji boiska Orlik w Głuchołazach. W 2021 r. złożono wniosek, projekt będzie realizowany w 2022 r. dofinansowanie 299 986,40 PLN

2. PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZECHY – POLSKA 2014-2020. FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

a. Łącznie zrealizowano trzy projekty z zakresu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim: „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa

na wypadek pandemii”, „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” oraz „Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów

uprzywilejowanych w rejonie Jeseník - Nysa”. Projekty realizowane były przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu

Pradziad, Město Jeseník, Gmina Nysa, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje- łączne dofinansowanie 61 951,16 euro

b. Po śladach złota – pieszo i na rowerze Projekt partnerski realizowany przez Gminę Głuchołazy i Miasto Zlate Hory ma pobudzać ruch turystyczny, dzięki odnowienie i uatrakcyjnienie "Szlaku Złotych

Górników" w Głuchołazach oraz połączenie go, za pomocą sytemu transgranicznych tras rowerowych, ze skansenem "Zlatorudne mlyny" na terenie gminy Zlate Hory – dofinansowanie 21 335,00 euro.

c. Projekt „800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor - Projekt partnerski realizowany przez Gminę Głuchołazy i Miasto Zlate Hory ma na celu podniesienie poziomu świadomości społeczności pogranicza

i zwiększenie ruchu turystycznego w regionie poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych – dofinansowanie 25 740,00 euro

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

a. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach projekt zakończony – dofinansowanie 500 000,00 zł,

b. Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich projekt zakończony polegający na modernizacji placu zabaw – dofiansowanie 76 270,00 zł,

c. Pumptrack w Głuchołazach dla każdego – projekt zrealizowany, na terenach kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” - dofinansowanie 127 260,00,

d. Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki – projekt złożony do naboru, oczekujemy na ocenę, planowane pozyskanie dofinasowania 40 681,00 zł,

e. Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” - projekt złożony do naboru, oczekujemy na ocenę, planowane pozyskanie dofinasowania 127 260,00 zł.

4. Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

a. Cyfrowa gmina – program obejmuje wymianę starej sieci LAN w budynku Urzędu Miejskiego, zakup nowoczesnych serwerów, zakup sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz

szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie: 702 388.96 zł

b. Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR – Celem realizacji projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Dofinansowanie: 297 000,00 zł,

Absorpcja środków unijnych
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5. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I

obejmujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Głuchołazach oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Głuchołazach – wniosek złożony

przez gminę, znajduje się na liście rezerwowej, planowane dofinansowanie 5 073 165 zł.

6. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Gmina Głuchołazy planuje złożyć 2 wnioski w naborze pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie

przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

W ich ramach planuje się modernizację 6 przejść dla pieszych oraz budowę dwóch miasteczek ruchu drogowego w szkołach.

7. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

a. Rozbudowa drogi gminnej w Bodzanowie – wniosek złożony i zaakceptowany, oczekiwany poziom dofinansowania 2 153 320 zł,

b. Remont nawierzchni bitumicznej Al. Jana Pawła II w Głuchołazach – wniosek złożony i zaakceptowany, oczekiwany poziom

dofinansowania 352 261,60 zł,

8. Fundusz Inwestycji Lokalnych

a. projekt w trakcie realizacji mający na celu przebudowę budynków byłej szkoły w obiekt usług społecznych, dofinansowanie: 2 000 000

zł,

b. Wniosek gmin górskich – a w jego ramach:

1) Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice

2) Budowa parkingów w Głuchołazach i Jarnołtówku

3) Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejsc Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej.

4) Budowa Pumptrack-u i Street workout-u w Głuchołazach

5) Modernizacja placu w Głuchołazach poprzez budowę fontanny

6) Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

7) Zagospodarowanie skweru w Głuchołazach

8) Adaptacja części pomieszczeń w budynku LO na potrzeby Izby Pamięci

9) Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego.

10) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Głuchołazy, Pokrzywna, Jarnołtówek, Konradów i Podlesie w miejscach

istotnych z punktu widzenia ruchu turystycznego.

11) Rozbudowa tras rowerowych typu single-track „Złote Ścieżki” w Głuchołazach. Utworzenie kolejnych odcinków tras

12) Łączne dofinansowanie 4 464 923,00 zł, projekt w trakcie realizacji

c. Modernizacja infrastruktury osiedla domów wielorodzinnych po byłym PGR w miejscowości Charbielin – projekt w trakcie realizacji

dofinansowanie 800 000 zł,

9. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach, projekt w

trakcie realizacji dofinansowanie: 4 750 000 zł,

10. Program Sportowa Polska – Ministerstwa Sportu i Turystyki – budowa krytego basenu w Głuchołazach - przyznana dotacja w wysokości

3 500 000 zł

11. Wsparcie finansowe udzielone na podstawie uchwały nr 129 rady ministrów z dnia 29 września 2021 w sprawie wsparcia na realizację

inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - ,,laboratoria przyszłości” –

zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby szkół w zakresie interdyscyplinarnego połącznia połączenia nauk przyrodniczych,

technologicznych, inżynierii i matematyki.

12. Budżet Województwa Opolskiego:

a. Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych – dofinansowanie 384 796,06,

b. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + - dofinansowanie 54 784,33 zł,

c. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dofinansowanie dla PSP 1 w wysokości 12 000,00 zł.
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Zagospodarowanie przestrzenne

Cały teren gminy jest objęty studium zagospodarowania

przestrzennego, uchwalony w maju 2020 r.

Na terenie gminy obowiązują 52 miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego, z tego 34 na terenie

miasta Głuchołazy (w tym zmiany istniejących planów), a 18

dotyczy terenów wiejskich. Łącznie planami miejscowymi

objęte jest 2865 ha powierzchni gminy.

W 2021 roku wydano 25 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego, w tym związane z infrastrukturą techniczną: 4

dotyczące sieci gazowej, 2 dotyczące sieci wodno-

kanalizacyjnej, 3 dotyczące sieci energetycznej, 3 dotyczące

drogi (komunikacji).

W 2021 roku wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy, w

tym: 50 dotyczących budownictwa mieszkaniowego, z czego

48 dot. budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz

7 dotyczących budownictwa usługowego .

Gmina Głuchołazy wykonując swoje zadania nadaje

zaświadczenia o przewidywanym numerze oraz

zawiadomienia o nadaniu numeru stałego w 2021 r. Takich

dokumentów dla budynków nowo powstających i dla

budynków wybudowanych wydano 100, co świadczy o

realnym wzroście ilości nowo powstających budynków, w

szczególności mieszkalnych.
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Edukacja

Sieć placówek szkolnych nie zmieniła się od

poprzedniego roku. W gminie nadal

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 2021 r. w szkołach prowadzonych przez

gminę uczyło się 1132 uczniów oraz 108 w

oddziałach przedszkolnych.

W szkołach i oddziałach przedszkolnych w

szkołach pracowało łącznie 163 nauczycieli z

tego:

dyplomowani – 107

mianowani – 30

kontraktowi – 24

stażyści – 2

placówki zatrudniały 46 pracowników

administracji i obsługi.
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Edukacja

Do dwóch przedszkoli uczęszczało 342 wychowanków,

którymi opiekowało się 34 nauczycieli, z tego:

dyplomowani – 22

mianowani – 5

kontraktowi – 5

stażyści – 1

bez stopnia awansu – 1,

placówki zatrudniały 28 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 kierowane były do oddziałów przedszkolnych

w Bodzanowie i Nowym Świętowie, lub mogły

skorzystać z usług opiekuńczych niepublicznego

przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach

prowadzonych przez Stowarzyszenia.
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Edukacja

W 2021 r. w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia uczyło się 328 uczniów oraz 164 w oddziałach przedszkolnych.

W szkołach i ich oddziałach przedszkolnych pracowało łącznie 140 nauczycieli z tego: 

dyplomowani – 48

mianowani – 51

kontraktowi – 30

stażyści – 4

bez stopnia awansu – 7,

placówki zatrudniały 37 pracowników administracji i obsługi.

Stopień subwencjonowania edukacji przez państwo jest zbyt niski w stosunku do potrzeb. W Gminie Głuchołazy w 2021 r. subwencja państwowa 

wynosiła 18,3 mln zł, natomiast wydatki gminy wynosiły 23,3 mln zł, co wskazuje, że Gmina Głuchołazy przekazała na wydatki oświatowe kwotę 5,04 

mln zł z własnego budżetu, uznając za niezwykle istotną potrzebę dofinansowania edukacji młodych głuchołazian, co stanowi ok. 21,6% ogólnego 

budżetu przeznaczanego na finansowanie edukacji w Gminie Głuchołazy.
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Gmina Głuchołazy jak w poprzednich latach realizuje programy 

stypendialne kierowane do uczniów.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym:

- stypendia szkolne – 83 256,24 zł

- wyprawka szkolna – 1320,27 zł

W ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:

– stypendia za wyniki w nauce – 41 912,00 zł

- stypendia za osiągnięcia sportowe – 19 096,00 zł



Żłobek 

Siedziba żłobka znajduje się w dawnej części zdrojowej Głuchołaz. Od wielu lat corocznie jego pomieszczenia są dostosowywane do potrzeb

najmłodszych oraz wyposażane w nowe urządzenia, meble i zabawki. Jak i w poprzednich latach tak i w 2021 r. korzystano z różnych form

dofinansowania zewnętrznego. W latach ubiegłych wykorzystano zewnętrzne fundusze inwestycyjne powiększając bazę lokalową, unowocześniając

kuchnię oraz budując niezależną ekologiczną kotłownie. W roku 2021 pozyskano ok. 80 tys. zł na realizację zadań bieżących z rządowego programu

MALUCH+. Zdobyte doświadczenie zarządzaniu środkami zewnętrznymi pozwoli na efektywne pozyskiwanie dofinansowania z w nowej perspektywie

finansowej.

Od roku 2020 żłobek posiada 85 miejsc, które są w pełni wykorzystane co świadczy dobrze o renomie i zaufaniu jakim rodzice darzą tę placówkę. Liczba

oczekujących na zapisanie dziecka do żłobka to średnio 20 dzieci. O maluchów dba 20 osobowa kadra.

Rada Miejska ustalając opłaty zadbała o rodziny wielodzietne. Zasady opłat nie zmieniły się od 2020 r. W przypadku wychowywania trójki lub większej

ilości dzieci, taka rodzina zwolniona jest z opłaty stałej, stawka opłaty zmniejsza się wraz z wzrostem ilości dzieci wychowywanych w rodzinie lub w

przypadku gdy rodzice wychowują co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Równie istotny dla domowych budżetów jest fakt, że opłaty naliczane są

tylko za dni, w których dziecko uczęszcza do żłobka.

Koszty utrzymania żłobka to 1 347 tys. zł. Opłaty jakie wnoszą rodzice dzieci stanowią ok. 17% tych kosztów, reszta ponoszona jest z budżetu gminy.
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Pomoc Społeczna 25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny w jej codziennym

funkcjonowaniu.

W 2022 r. kadra głuchołaskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczyła 62 osoby (umowa o pracę 39 osób, 23 osoby zaangażowane w ramach umowy zlecenia) w tym:

kadra kierownicza 3 osoby (dyrektor, zastępca dyrektora i kierownik wydziału spraw społecznych – świadczenia rodzinne). Ośrodek dysponował 12 etatami

pracowników socjalnych, ale w związku z długotrwałymi absencjami dyrektor zawierał umowy czasowe (na czas określony bądź na zastępstwo), w związku z czym na

etacie pracownika socjalnego w roku 2021 pracowało w sumie 17 osób. Ponadto 23 osoby w ramach umowy zlecenie wykonywały usługi opiekuńcze u

podopiecznych, którym OPS przyznał decyzją administracyjną takie świadczenie. Dodatkowo 2 osoby wykonywały usługę opiekuna w mieszkaniach chronionych w

sobotę, niedzielę i święta.

W obszarze zadań pomocy społecznej w 2021 r. z pomocy skorzystało 784 rodzin (w skład rodzin wchodziło 1251 osób), w tym 629 osobom samotnie

gospodarującym. Łącznie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych i zleconych wydatkowano kwotę 7 867 670,53 zł

(obejmuje ona wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie pomocy społecznej, jak również koszty świadczeń niepieniężnych, typu: posiłki, usługi opiekuńcze,

specjalistyczne usługi opiekuńcze, funkcjonowanie ośrodka wsparcia: Dzienny Dom Senior+ i mieszkań chronionych oraz funkcjonowanie samej JST, która realizuje

wymienione działania (w tym koszty osobowe).

Wśród mnogości działań OPS na szczególną uwagę zasługują programy skierowane do młodych obywateli Głuchołaz:

Zapewnienie ciepłego posiłku realizowane w szkołach i przedszkolach: z bezpłatnych posiłków skorzystało w 2021 r. 105 dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów

z rodzin, które spełniają 150 % kryterium dochodowego pomocy społecznej, łączna kwota środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 118 101 zł.



Pomoc Społeczna
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Realizacja wszelkich programów i świadczeń związanych z rodzicielstwem:

- świadczenie wychowawcze (500+) dla każdego z dzieci do ukończenia 18 r. życia: w 2021 r. gmina wypłacała świadczenie 1912 rodzinom na ogólną kwotę

18 485 401 zł (w kwocie tej zawarte są również koszty obsługi);

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane rodzinom, które spełniają ustawowe kryteria

dochodowe – w 2021 r. 329 rodzin pobrało świadczenia rodzinne na kwotę 6 406 307 zł, 143 osobom przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

w całym 2021 r. wypłacono 899 521,00 zł świadczeń.

Programy skierowane do seniorów

Dzienny dom Senior+ z powodu pandemii COVID-19 pozostawał zamknięty w okresie od 01.01.2021r. do 28.02.2021r. i nie odbywały się zajęcia stacjonarne.

Mimo to opiekunka i pielęgniarka utrzymywały codzienny kontakt z przebywającymi w swoich domach podopiecznymi placówki. Uczestnicy mogli liczyć na

różnorodne formy wsparcia: pomoc przy robieniu zakupów, pomoc w kontakcie z lekarzami i realizacja recept, wsparcie telefoniczne (codzienne rozmowy

indywidualne z seniorami dotyczące monitorowania potrzeb i samopoczucia, mobilizowanie do aktywności ruchowej w domach dostosowanej do możliwości

fizycznej seniora), rozwiązywanie zadań w ramach zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, zaopatrywanie w płyny dezynfekujące oraz przyłbice i maseczki. Od 1

marca 2021 r. Dzienny Dom działa w trybie stacjonarnym.

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 usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Gmina dysponuje 11 miejscami w 7

mieszkaniach.

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do nadal, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. opolskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

kontynuowano realizację programu: „Marszałkowski Kurier Społeczny” – nieodpłatne zapewnienie sprawiania zakupów i realizowania innych potrzeb osobom

niepełnosprawnym, starszym, niesamodzielnym w okresie epidemii. Z pomocy korzysta 32 osoby.

Ośrodek realizował również tego rodzaju wsparcie w ramach rządowego programu „Wspieraj seniora”. W roku 2021 przyjęto 16 zgłoszeń przez infolinię i

bezpośrednio telefonicznie do tut. jednostki.

Program Wspierania Rodziny

Polega na rozwijaniu systemu wsparcia dla rodzin, sprzyjającemu prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin

przejawiających trudności w realizacji funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci. W roku 2021 uchwałą nr XXXV/349/21 Rady

Miejskiej w Głuchołazach przyjęto Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.



Nasza Gmina z roku na rok zyskuje na popularności.

Głuchołazy i Góry Opawskie były jednym z najchętniej

odwiedzanych regionów Opolszczyzny. Walory

krajobrazowe, łagodny klimat, szlaki turystyczne o

zróżnicowanym stopniu trudności, ciekawe zabytki, a

także sąsiedztwo z Czechami, to zalety, które sprawiają,

że teren ten jest doceniany przez turystów. Tradycje

uzdrowiskowe miasta oraz dobre zagospodarowanie

rekreacyjne i wypoczynkowe gminy przyciągają gości z

całego kraju. Wielu z nich wybiera przyjazd w Góry

Opawskie po raz kolejny, co świadczy o dużej

atrakcyjności naszego regionu.

W Głuchołazach najchętniej odwiedzana przez

turystów jest część dawnego uzdrowiska, głównie ze

względu na jeden z najpiękniejszych w Polsce parków

zdrojowych. Nie bez znaczenia jest także odnowienie

Szlaku Złotych Górników (kolor żółty). Na jego

przebiegu obok rzeźb gwarków, zamontowano tablice

informacyjne zawierające mapę, zdjęcia oraz opisy (w

językach: polskim, czeskim i angielskim). Stworzono

także nowe miejsca odpoczynku – ławeczki. Całość

jeszcze bardziej uatrakcyjniła turystom wędrowanie po

szlaku.

Promocja gminy
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Wartą wspomnienia inicjatywą o charakterze

promocyjnym było powstanie w Głuchołazach „Szafy z

książkami” na Placu przy Amorku. Jest to pierwsza tego

typu „biblioteka” na świeżym powietrzu w naszej

przestrzeni publicznej.

Przez cały sezon letni i zimowy bezpośrednią obsługą

turystów zajmuje się Centrum Informacji Turystycznej w

Głuchołazach. W siedzibie CIT dostępne są liczne

wydawnictwa turystyczne, w tym bezpłatna,

podręczna mapa rysunkowa – plan miasta i masywu

Kopy Biskupiej. Dostępne są także wydawnictwa

związane z górnictwem złota oraz foldery związane z

turystyką pieszą i rowerową w Górach Opawskich. Dla

turystów przygotowane są także foldery reklamowe

dostarczone przez właścicieli hoteli i ośrodków

turystycznych. CIT dysponuje również materiałami

przekazanymi przez OROT, Starostwo Powiatowe w

Nysie, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz

Informację Turystyczną w Zlatych Horach.

Pracownicy CIT również pomagają turystom

zaplanować wypoczynek w Górach Opawskich.

Doradzają w znalezieniu noclegu, informują o

warunkach pogodowych. Pośredniczą w kontakcie z

przewodnikami PTTK. Stale uzupełniana i aktualizowana

jest strona turystyczna www.turystyka.glucholazy.pl.

Głuchołazy to Miasto Orderu Uśmiechu dlatego w Centrum Informacji

Turystycznej w Głuchołazach, czyli miejscu najczęściej odwiedzanym przez

turystów, na ścianie zainstalowano symbol - Słoneczko Orderu Uśmiechu,

które informuje i przypomina, że Głuchołazy to Miasto Orderu Uśmiechu.

Dodatkowo dla kolekcjonerów w CIT dostępny jest nowy Znaczek

Turystyczny (No. 1080), który został przygotowany w porozumieniu z

Kapitułą Orderu Uśmiechu informujący o tym, że Głuchołazy to Miasto

Orderu Uśmiechu. Na tym jednak nie koniec, bowiem do ofert

wprowadzono także znaczki turystyczne promujące Szlak Złotych

Górników w Głuchołazach (No. 1081).

„Złota”, pamiątkowa, głuchołaska moneta z jubileuszowym logo. To

kolejny akcent promujący jubileusz 800-lecia Głuchołazy. Pamiątkową

monetę można własnoręcznie wybić w Centrum Informacji Turystycznej.

http://www.turystyka.glucholazy.pl/


Społeczeństwo Obywatelskie
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Budżet obywatelski

Z uwagi na fakt, że z powodu obostrzeń pandemicznych w 2020 r. głosowanie nad zadaniami zgłoszonymi do budżetu

obywatelskiego nie odbyło się. Zatem postanowiono przenieść głosowanie do przestrzeni wirtualnej. Dlatego w 2021 r.

uruchomiono platformę internetową do głosowania. To był dobry pomysł, gdyż na około 8,2 tys. głosów jedynie 39 były to

głosy oddane na tradycyjnych kartach do głosowania. W wyniku analizy projektów i po przeliczeniu oddanych głosów

komisja rekomendowała do dofinansowania następujące projekty:

1. Okręg miejski kategoria „Duże projekty” – Plac zabaw ze strefą rekreacyjną w PSP 2,

2. Okręg wiejski 1 kategoria „Duże projekty” – Zwiększenie mobilności i sprawności OSP Jarnołtowek,

3. Okręg wiejski 1 kategoria „Małe projekty” – Organizacja festyny rodzinnego w Konradowie i zakup lampy solarnej na

potrzeby oświetlenia działki rekreacyjnej w Jarnołtówku,

4. Okręg wiejski 2 kategoria „Duże projekty” – Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Biskupowie i Sławniowicach oraz budowa

sceny estradowej na boisku sportowym w Burgrabicach,

5. Okręg wiejski 2 kategoria „Małe projekty” – Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup sprzętu

nagłaśniającego i oświetlenia sceny na boisku sportowym w Burgrabicach, modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej w

Sławniowicach.
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Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2020 roku

Rodzaj dotacji

Liczba wspartych 
organizacji Kwota

Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3 270 000

Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony 
zdrowia

3 20 000

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

19 435 000

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)

17 137 062

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

10 712 604

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Gmina Głuchołazy nadal aktywnie wspiera organizacje pozarządowe widząc w nich potencjał zaangażowania mieszkańców

gminy w sprawy społeczne. W 2021 r. pomimo obostrzeń epidemicznych wspierano w szczególności kluby sportowe, organizacje

świadczące pomoc ludziom potrzebującym, organizacje senioralne a także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Nieco

mniejsze kwoty wydatkowano na zadania związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną z uwagi na ograniczenia w

działalności stacjonarnej podmiotów będących beneficjentami dotacji. Dzięki zaangażowaniu wielu społeczników oraz finansom

samorządu wspólnie zmieniamy nasze otoczenie dając ludziom możliwość do realizowania ich pasji.
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Od wielu lat w Gminie Głuchołazy mieszkańcy

sołectw aktywnie wykorzystują część budżetu gminy

w formie Funduszu Sołeckiego. Zgodnie z przepisem

art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu

sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) wszystkie

sołectwa Gminy Głuchołazy przekazały Burmistrzowi

Głuchołaz wnioski zawierające przedsięwzięcia

zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu

Sołeckiego na 2021 rok. Sołectwa Gminy Głuchołazy

zaplanowały do realizacji zadania w łącznej kwocie

548 942 zł. Wszystkie sołectwa gminy zrealizowały

przedsięwzięcia w ramach funduszu na kwotę 535 619

zł, co stanowi 97,57% kwoty planowanej. Plan na

2021 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

środków Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli

obok.

Lp. Sołectwo Plan Wykonanie % wyk.

1. Biskupów 39 582 39 557 99,94%

2. Bodzanów 68 715 68 703 99,98%

3. Burgrabice 35 116 35 051 99,81%

4. Charbielin 40 442 40 438 99,99%

5. Gierałcice 41 262 41 260 100,00%

6. Jarnołtówek 38 967 38 967 100,00%

7. Konradów 47 572 42 474 89,28%

8. Markowice 15 898 15 746 99,04%

9. Nowy Las 26 388 25 259 95,72%

10. Nowy Świętów 42 942 40 930 95,31%

11. Podlesie 15 407 15 367 99,74%

12. Pokrzywna 18 070 17 930 99,23%

13. Polski Świętów 24 257 24 242 99,94%

14. Sławniowice 27 371 26 870 98,17%

15. Stary Las 33 763 29 837 88,37%

16. Sucha Kamienica 16 021 15 820 98,75%

17. Wilamowice Nyskie 17 169 17 168 99,99%

RAZEM 548 942 535 619 97,57%



W 2021 r. zrealizowano 16 projektów na łączna kwotę 369,1 tys. zł:

Sołectwo Burgrabice – „Rewitalizacja terenu przy boisku w Burgrabicach,

montaż urządzeń siłowni plenerowej ”,

Sołectwo Charbielin –„Zakup traktorka kosiarki na potrzeby sołectwa

Charbielin”,

Sołectwo Biskupów – „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w

Biskupowie”,

Sołectwo Markowice – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”,

Sołectwo Polski Świętów – „Remont budynku remizy OSP w Polskim

Świętowie”,

Sołectwo Wilamowice Nyskie – „Odnowienie elewacji budynku świetlicy

wiejskiej”,

Sołectwo Sucha Kamienica – „Zakup nowych urządzeń zabawkowych dla dzieci

na placu rekreacyjno-sportowym”,

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

Sołectwo Jarnołtówek – „Miejsce aktywnej zabawy i wypoczynku”,

Sołectwo Pokrzywna – „Poprawa infrastruktury technicznej – wykonanie

oświetlenia dróg gminnych w Pokrzywnej I etap, modernizacja przestrzeni

publicznej”,

Sołectwo Nowy Świętów – „Rewitalizacja terenu zielonego przy kościele

parafialnym”,

Sołectwo Bodzanów – „Budowa świetlicy wiejskiej oraz dróg gminnych w

Bodzanowie”,

Sołectwo Stary Las - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa

Stary Las”,

Sołectwo Podlesie – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w

Podlesiu ( etap XII)”,

Sołectwo Sławniowice – „Plac zabaw miejscem aktywnego wypoczynku i

rekreacji dzieci i młodzieży”,

Sołectwo Gierałcice – „Termoizolacja świetlicy wiejskiej w Gierałcicach”.

Odnowa wsi
32

Kontynuowany jest cieszący się dużym zainteresowaniem „Program Odnowa Wsi”, w którym 

Liderzy poszczególnych sołectw 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 tys. zł a Powiat Nyski 12,25 tys. zł.



W 2021 r. kontynuowany jest program „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

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

Sołectwo Charbielin –„Zakup traktorka kosiarki na potrzeby sołectwa Charbielin”,

Sołectwo Markowice – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowicach”,

Sołectwo Wilamowice Nyskie – „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich”,

Sołectwo Jarnołtówek – „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 118/2, obręb Jarnołtówek”,

Sołectwo Nowy Świętów – „Rewitalizacja terenu przy przedszkolu w Nowym Świętowie”,

Dotację otrzymały wszystkie powyższe projekty, w 2021 r. 4 zostały zrealizowane a realizację projektu z Nowego Świętowa przesunięto na 2022 r.

Marszałkowska Inicjatywa Społeczna wsi
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Kontynuowany program obchodzi już 10-lecie istnienia. W 2021 roku

wpłynęło 6 wniosków o wsparcie inicjatywy lokalnej:

1. Wniosek nr 1 – „Remont podjazdu przy remizie strażackiej w Gierałcicach

dz. nr 498”, złożony przez grupę inicjatywną ,,Ochotnicza Straż Pożarna w

Gierałcicach oraz mieszkańcy wsi Gierałcice”,

2. Wniosek nr 2 – ,,Remont drogi gminnej”, złożony przez grupę inicjatywną

,,Wszyscy Razem” z Suchej Kamienicy.

3. Wniosek nr 3 - ,,Rewitalizacja terenu k. kościoła i utworzenie miejsc

parkingowych dla mieszkańców i przyjezdnych”, złożony przez grupę

inicjatywną ,,Razem dla Mieszkańców ” z Nowego Świętowa,

4. Wniosek nr 4 – ,,Wykonanie i montaż kraty antywłamaniowej w

przydrożnej kapliczce św. Jana Nepomucena w miejscowości Jarnołtówek”,

złożony przez grupę inicjatywną ,,Z kulturą”,

5. Wniosek nr 5 – ,,Wybrukowanie miejsca pod namiot biesiadny, który

poprawi przebywanie pod namiotem”, złożony przez grupę inicjatywną

,,Wszyscy Razem” z Suchej Kamienicy,

6. Wniosek nr 6 – ,,Kompleksowe wykonanie bezpiecznego, ekologicznego

podłoża placu zabaw”, złożony przez grupę inicjatywną ,,Ekologiczni

mieszkańcy Sławniowic.

Jeden z wniosków został wycofany przez grupę inicjatywną, natomiast jeden z

wniosków zaopiniowano negatywnie.

Składający jeden z wniosków zostali wezwani do uzupełnienia braków,

niestety nie dostarczyli wymaganych dokumentów.

W efekcie prac komisji zaopiniowano pozytywnie 3 wnioski. Jeden z

pozytywnie ocenionych wniosków grupa inicjatywna postanowiła nie

realizować, gdyż ze względu na wytyczne narzucone przez Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków projekt generował znaczący wzrost kosztów

inicjatywy. Grupa inicjatywna nie była w stanie zapewnić 30% udziału.

W efekcie zrealizowano dwa wnioski na łączną kwotę 26 250,00 zł

Inicjatywa lokalna

34



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 2021 r. dofinansowano kwotą 174,1 tys. zł sześć wspólnot.
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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 2021 r.

wydatkowano 771,31 tys. zł

z tego 340,00 tys. zł jako wkład własny

na zakup nowoczesnego wozu

bojowego dla Bodzanowa.

Druhowie z OSP są doceniani przez

lokalne środowiska – mieszkańcy

sołectw przeznaczyli z funduszu

sołeckiego na dofinansowania

potrzeb OSP kwotę 90,0 tys. zł.

Jednostki OSP w 2021 r. podjęły

247 akcje, z tego 89 to udział w

gaszeniu pożarów, 150 to inne

działania, najczęściej pomoc

w likwidacji skutków powodzi

i lokalnych podtopień. Cieszy fakt, że

zdarzeń, do których wyjeżdżali

druhowie było zdecydowanie mniej niż

w 2020 r.
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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.

Dzięki aktywności Pań i przy wsparciu finansowym i organizacyjnym

Gminy remontowane są świetlice wiejskie, które coraz lepiej służą

mieszkańcom.
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Usuwanie azbestu

Nadal trwa proces usuwania materiałów zawierających azbest. W

2021 r. usunięto 129,31 Mg wyrobów zawierających azbest. Z

terenu 50 nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby

azbestowe – łączny koszt realizacji zadania wyniósł 65 640,00 zł.

Ochrona środowiska

Projekt LIFE
Gmina Głuchołazy w 2021 r. rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w

samorządach województwa opolskiego. Projekt jest koordynowany przez samorząd naszego

województwa a Gmina Głuchołazy jest jednym z jego 43 współbeneficjentów. Wartość projektu to

kwota około 3 mln EURO. Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

zwiększenie zaangażowania obywateli, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wdrożenia

działań naprawczych w zakresie Programu Ochrony Powietrza.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Nasza Gmina w 2021 r. zrealizowała prace termomodernizacyjne budynku Dziennego Domu

Senior+. Złożono również wniosek w zakresie termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. wniosek został oceniony pozytywnie i został umieszczony na

liście rezerwowej. Oczekujemy na decyzje w tej sprawie.

Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej

Działanie dotyczy wykonania trzech takich instalacji na terenach wiejskich. A mianowicie na

świetlicach wiejskich w Biskupowie, Markowicach oraz Suchej Kamienicy. Łączny koszt instalacji to

ok. kwota 120,0 tys. zł.

W ramach tego programu Gmina Głuchołazy pozyskiwała dofinansowanie w formie dotacji z

środków Powiatu Nyskiego w wysokości 55 tys. zł.

Moc każdej z instalacji to około 10 Kpw. Działania te pozwolą na obniżenie niskiej emisji w tych

sołectwach i co ważne ograniczą koszty energii elektrycznej jakie ponosi gmina. Należy również

wspomnieć o efekcie edukacyjnym, czyli wpływie zamontowania tych instalacji na mieszkańców

sołectwa.

Nasadzenia drzew i krzewów.

To bardzo ważne działanie dla środowiska. Odtwarzanie i zwiększanie ilości drzew i krzewów

zwiększa ilość tlenu co ma duży wpływ na poprawę jakości powietrza. Dlatego prowadzimy

działania związane z nasadzeniami drzew i krzewów. W ubiegłym roku na działkach gminnych

posadziliśmy ok. 150 drzew i krzewów.
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Czyste powietrze
W roku 2021 realizowano działania podjęte w latach poprzednich. Łączny

budżet programów związanych z termomodernizacją i obniżeniem niskiej

emisji to kwota około 4,7 mln zł.

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego

w Głuchołazach przeszli specjalistyczne szkolenia i służą pomocą i poradą

mieszkańcom w podejmowaniu działań związanych z wymianą źródeł ciepła

na nowoczesne, lepiej chroniące środowisko.

W 2021 r. mieszkańcy wykazywali duże zainteresowanie tą formą wsparcia

działań ekologicznych. Nasi pracownicy przeprowadzili ponad 420

konsultacji, udzielili 570 porad dla potencjalnych beneficjentów programów

wymiany źródeł ciepła.

Założona została również Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, na

mocy obowiązujących przepisów krajowych każdy właściciel budynku jest

zobowiązanych do złożenia deklaracji dotyczącej stosowanego źródła ciepła

oraz źródła spalania paliw. Ten system znacznie ułatwia pozyskanie

informacji niezbędnych w procesie dofinansowania wymiany

dotychczasowego źródła ciepła.



Recykling odpadów

W 2021 r. odpady komunalne z terenu gminy zbierała Nyska firma EKOM. Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach –
8118,50 w tym niesegregowane – 6946,59, Segregowane – 1143.85
Osiągnięty poziom recyklingu 47,52%, odpadów biodegradowalnych 15 % oraz odpadów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%.
Koszty związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. to ok. 4 573,9 mln zł, przychody z tytułu opłat wyniosły
ok. 3 959,3 mln zł. wymusiło to dopłatę do systemy z budżetu gminy na poziomie ok. 525,6 tys. zł. W 2021 r. zakończył się trzyletni okres umowy
z firmą EKOM, zawarta w 2018 roku umowa pozwalała na utrzymanie niskiej ceny za odbiór odpadów. Niestety nowy przetarg wymógł
podniesienie opłat, lecz i tak są one relatywnie niskie.
W 2021 r. wystosowano 1661 upomnień do osób zalegających w opłatach na łączna kwotę ok. 1 673,1 tys. zł. Zaległości w opłatach
utrzymują się na zbliżonym poziomie i mimo podejmowanych działań windykacyjnych, często z braku możliwości egzekucji na koniec 2021 r.
kształtują się na poziomie ok. 879,9 tys. zł.
Pozytywnym zjawiskiem jest wzrastająca liczba osób przystępujących do systemu zbierania odpadów komunalnych, w 2021 r. złożono 129

nowych deklaracji oraz 1675 deklaracji korygujących.

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 sauną i siłownią

• Stadion miejski ze 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 2021 był niestety kontynuacją roku poprzedniego. Trwająca

epidemia Covid-19 nie odpuszczała i nie pozwoliła na realizację

wszystkich zamierzeń w pełnym wymiarze. Imprezy planowano na

bieżąco, mając na uwadze ograniczenia w ilości osób jakie jednocześnie

mogły korzystać z infrastruktury sportowej. 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. Zupełną nowością na naszym terenie był międzynarodowy

turniej hokejowy młodych zawodników z Czech i Polski.

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 2021 r. wyniósł ok. 2,3 mln zł. Wypracowano również

przychody do budżetu gminy w wysokości 296,7 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 filiami.

W drugim roku panującej pandemii pomimo ograniczeń z nią związanych

Centrum Kultury nie zaprzestało działalności, prowadząc ją w sposób

umożliwiony przez przepisy. Zorganizowano wiele imprez, w których brało

udział jak się szacuje ponad 5000 osób. Dużym powodzeniem cieszyły się

szczególnie imprezy plenerowe takie jak Dożynki Gminne, Jarmark

Wawrzyńcowy, Festyn Rodzinny, zlot miłośników dawnej motoryzacji. Daje się

zauważyć zwiększone zainteresowanie występami komików stand-upowych.

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.

Nie do przecenienia jest działalność świetlic i bibliotek wiejskich,

stanowiących centra kulturotwórcze. Panie Świetlicowe organizują wiele

spotkań i imprez, które integrują społeczność wiejską i są doskonałą okazją

do zaprezentowania umiejętności małych mieszkańców. Godnym

podkreślenia jest również fakt, że imprezy te odbywają się również w czasie

obostrzeń pandemicznych, oczywiście z poszanowaniem przepisów

prawnych i sanitarnych.

Biblioteka funkcjonuje w nowym budynku, który oferuje duży komfort pracy

oraz obsługi czytelników. W czasie pandemii biblioteka wypożyczała książki

on-line. Księgozbiór biblioteki to ok. 99 tys. woluminów, ponad 2,4 tys.

czytelników i ok. 41 tys. wypożyczeń.

Panie bibliotekarki organizowały spotkania autorskie, biesiady czytelnicze,

zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, których efekty materializują się w

postaci ciekawych wydawnictw.

W 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę intencyjną o

zamiarze rozdzielenia dotychczasowego Centrum Kultury na dwa osobne

podmioty, Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.
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Miernikiem przedsiębiorczości mieszkańców jest ilość
małych i mikroprzedsiębiorstw zarejestrowanych na
terenie naszej gminy. Zgodnie z danymi Powiatowego
Urzędu Pracy daje się zauważyć stały wzrost liczby
podmiotów gospodarczych, których zarejestrowanych
w 2019 r. było 2433, następnie w 2020 r. 2502 a w 2021
ich liczba wynosiła 2532 Najwięcej przedsiębiorców
działa w branży budowlanej, handlu oraz gastronomii i
szeroko rozumianym hotelarstwie.
Po niekorzystnym roku 2020 r. w którym wzrosła liczba

bezrobotnych notujemy spadek w tym zakresie tak, że
na koniec 2021 r. liczba bezrobotnych spadła do 675
osób.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w 2021 r.
wpłynęły 3538 oferty pracy, co jest liczbą wyższą niż w
roku ubiegłym i może świadczyć o odradzającym się

rynku pracy po zawirowaniach pandemicznych.
Odradzający się rynek turystyczny oraz obserwowane
zmiany preferencji wyjazdowych Polaków niewątpliwie
pozwalają na ostrożny optymizm w tym zakresie.
Mając na uwadze trudną sytuację pandemiczną
przedsiębiorców gmina udzieliła ulg podatkowych dla
podatników podatków lokalnych, najbardziej
poszkodowanych przez obostrzenia sanitarne.
Działające na terenie gminy Głuchołazy duże zakłady 
przemysłowe zachowują swą dobrą pozycje na 
rynkach.

Przedsiębiorcy
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Opieka Zdrowotna

Na terenie Głuchołaz działają dwa szpitale. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, który działa 
w 2 budynkach i dysponuje 278 łóżkami szpitalnymi. Szpital specjalizuje się w 

leczeniu reumatologicznym, pulmonologicznym w tym onkologicznym, 
kardiologicznym oraz psychosomatyczno-psychiatrycznym. W ramach 
placówki prowadzony jest ZOL oraz poradnie specjalistyczne.
Szpital specjalistyczny Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiada 272 łóżka. Leczy się tam głównie choroby płuc i gruźlicy, oraz 
schorzenia kardiologiczne. Szpital prowadzi poradnie specjalistyczne. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje nowoczesny Dział Usprawnienia 
Leczniczego w którym pracują naukowcy z Politechniki Opolskiej. Dzięki ich 
pracy wdrażany jest pilotażowy program rehabilitacji pacjentów po przebytym 
Covid-19.
Codzienna opieka medyczna zapewniana jest przez lekarzy prowadzących 
praktykę medyczną w postaci niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
posiadających kontrakty w zakresie podstawowej opieki medycznej z NFZ.
Największy z nich ESKULAP, prowadzony w formie spółki partnerskiej został 
wybrany przez 13 500 pacjentów. Eskulap udziela ponad 5000 porad 
miesięcznie.



Praca Rady Miejskiej

Rada Miejska w Głuchołazach w 2021 r. obradowała na 14 posiedzeniach. Posiedzenia odbywały się wyłącznie w trybie zdalnym przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania oraz komunikatora internetowego. Również zdalnie odbywały się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, tych posiedzeń 

w trakcie 2021 r. było 58.

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. Każdy obywatel chcący wziąć czynny udział w obradach mógł to zgłosić e-

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

Radni złożyli 89 interpelacji, opiniowano 2 skargi, 12 petycji oraz 1 wniosek.

W 2021 r. Rada uchwaliła 126 uchwał, kierując je do Burmistrza, który wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał.
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