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Wstęp 

Raport o stanie gminy Głuchołazy sporządziłem w związku z obowiązywaniem przepisu 

określonego w art. 28aa ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 

poz. 506), który od nowej kadencji 2018 – 2023 nakłada na Burmistrza obowiązek 

sporządzenia i przedłożenia takiego raportu.  

W raporcie opisałem zdarzenia mające miejsce w gminie Głuchołazy w 2019 roku,  

w szczególności zawiera on informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji 

realizowanych ze środków gminnych, pozyskanych środków z funduszy unijnych oraz 

rozwoju działalności gospodarczej, oświaty i opieki nad dziedmi do lat 3, służby zdrowia, a 

także współpracy z organizacjami pozarządowymi, wraz z ważną częścią jaką są lokalne 

Ochotnicze Straże Pożarne oraz budżetu obywatelskiego jaki i funduszu sołeckiego. 

Dane przedstawione w raporcie dotyczące gminy Głuchołazy przedstawione są porównawczo 

w wybranymi danymi innych gmin Powiatu Nyskiego, gdyż takie ujęcie daje obraz naszej 

jednostki na tle uwarunkowao makroekonomicznych dotyczących zarówno kraju jaki  

i województwa ale przede wszystkim powiatu. 

Źródłem danych przedstawionych w raporcie jest jak i w roku ubiegłym wiedza pracowników 

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, księgi rachunkowe oraz inne dokumenty będące w 

posiadaniu Urzędu Miejskiego, dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu, Urząd 

Pracy w Nysie, oraz szereg innych dokumentów zewnętrznych, których rzetelnośd  

i obiektywnośd nie budzi zastrzeżeo. 
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Charakterystyka gminy 

 

 

 

 

 

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. W skład gminy Głuchołazy wchodzi miasto Głuchołazy oraz 17 sołectw: 

Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, 

Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, 

Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie. Sołectwa skomunikowane są z Głuchołazami 

drogami powiatowymi. Z powiatem nyskim gmina posiada połączenie drogowe drogą 

wojewódzką. Przez gminę przebiega droga krajowa relacji Głuchołazy/granica paostwa –  

Pyskowice. 
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Gmina Głuchołazy jest gminą średniej wielkości pod względem wielkości obszaru i plasuje się 

na 550 miejscu spośród 2480 jednostek terytorialnych na prawach gminy w Polsce. 

Powierzchnia gminy wynosi 16 807 ha, co stanowi 3% obszaru województwa opolskiego oraz 

0,05% obszaru Polski, powierzchnia gminy nie zmieniła się w stosunku do lat poprzednich. 

Strukturę gruntów podano w Tabeli 1. 

Tabela 1 

Wykorzystanie gruntów w gminie Głuchołazy na tle kraju i województwa Opolskiego1 

Nazwa 

ogółem w 
ha 

ogółem w 
odsetkach 
(Polska = 
100%) 

użytki 
rolne 

Lasy 
tereny 
mieszkaniowe 

tereny 
przemysłowe 

tereny 
rekreacji i 
wypoczynku 

grunty 
pod 
wodami 

nieużytki 
pozostała 
powierzchnia 

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

[ha] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA 31 267 967 100,0 60,2 30,0 1,1 0,4 0,2 2,1 1,5 4,6 

OPOLSKIE 941 187 3,0 64,0 27,5 1,1 0,5 0,4 1,4 0,4 4,6 

GŁUCHOŁAZY 16 807 0,05 68,72 19,12 1,71 0,35 0,36 1,12 0,48 8,14 

 

Na terenie gminy przeważają grunty rolne oraz lasy, inne grunty dzielą się w zasadzie 

równomiernie pomiędzy pozostałe użytki. 

Struktura powierzchni nie zmieniła się w porównaniu do roku 2018 

Wykres 1 

 

                                                 
1
 Dane na koniec 2019r. według GUS. 
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Gmina Głuchołazy jako jednostka samorządu terytorialnego jest właścicielem gruntów o łącznej 

powierzchni  992,5058 ha, co stanowi ok. 6% powierzchni gruntów całej gminy. We władaniu gminy 

są przede wszystkim użytki rolne, które położone są w większości na terenach wiejskich i stanowią  

przedmiot dzierżawy. Lasy będące własnością gminy to przede wszystkim duży kompleks leśny 

stanowiący rezerwat przyrody na Górze Chrobrego. Tereny mieszkaniowe skupione są głównie w 

Głuchołazach, niewielkie powierzchnie zajmują tereny mieszkaniowe na wioskach. W 2019 roku 

skanalizowana została ostatnia duża częśd gminy czyli sołectwa Stary Las i Nowy Las. Obecnie 

jedynym terenem, na którym brak kanalizacji jest sołectwo Podlesie, którego kanalizacja jest dużym 

wyzwaniem technologicznym z uwagi na ukształtowanie terenu. 

W okresie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019r.  stan powierzchni gruntów 

należących do gminy Głuchołazy zmniejszył się o 3,02335 ha. Fakt ten wynika ze sprzedaży działek 

budowlanych oraz udziału w gruntach sprzedawanych wraz z mieszkaniami w zabudowie 

wielorodzinnej. Średnia wielkośd sprzedawanej działki niezabudowanej w 2019 roku wyniosła 

0,074ha. Dodatkowo Gmina Głuchołazy wykonując zapisy ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów w 2019r. sukcesywnie dokonuje stosownych przekształceo.  

W 2019r. przekształcono 248 praw użytkowania wieczystego dotyczących nieruchomości 

mieszkalnych we własnośd. Wydano 993 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego we własnośd. 

 

Częśd Gminy Głuchołazy objęta jest obszarem chronionym 

Natura 2000. Na terenie Gminy Głuchołazy zlokalizowany jest 

Park Krajobrazowy  Góry Opawskie oraz rezerwaty przyrody 

obejmujące cenne siedliska flory i fauny. Na stokach Góry 

Parkowej rozpościera się rezerwat Las Bukowy, wchodząc w 

tereny zabudowane miasta Głuchołazy.  Również w 

Głuchołazach leży rezerwat przyrody Nad Białką. Na granicy 

pomiędzy Pokrzywną a Jarnołtówkiem wzdłuż Bystrego Potoku leży rezerwat Cicha Dolina, obszar 

chroniony obejmuje środkową częśd doliny Bystrego Potoku między Biskupią Kopą i Bukową Górą na 

zachodzie, a Zamkową Górą i Srebrną Kopą na wschodzie. Również w Pokrzywnej położony jest 

rezerwat Olszak.    
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Władze lokalne 

Gmina Głuchołazy jest gminą miejsko-wiejską, podzieloną na 17 sołectw oraz miasto, które 

jest siedzibą gminy oraz jej organów.  

Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada Miejska, która liczy 21 radnych wybranych w 2018 

roku w wyborach bezpośrednich i proporcjonalnych.  

Władzę wykonawczą sprawuje Burmistrz Głuchołaz wybrany w wyborach bezpośrednich 

również w 2018r. Obecna kadencja organów władzy trwa 5 lat.  

Na czele sołectw stoją sołtysi wybierani w wyborach sołeckich na kadencję 5 letnią.  

Obecni sołtysi rozpoczęli swą kadencję w czerwcu 2019r. w wyniku wyborów 

przeprowadzonych we wszystkich sołectwach. Sołtysi do pomocy mają Rady Sołeckie 

również wybrane w wyborach w czerwcu 2019r.  

W Głuchołazach powołano również Miejską Radę Seniorów oraz Młodzieżową Radę Miejską. 

 

Demografia  

Problemem zarówno Głuchołaz jak i pozostałych gmin powiatu nyskiego pozostaje nadal jak 

w latach poprzednich depopulacja rozumiana jako zmniejszanie się liczby mieszkaoców. 

Procesy depopulacji obserwowane w całym kraju, dotyczą szczególnie terenów wiejskich 

oraz małych miast. Podłożem tych problemów w latach ubiegłych była emigracja zarobkowa 

poza granice kraju. Od kilku lat w migracji, przeważa migracja wewnątrzkrajowa polegająca 

na przemieszczaniu się ludzi do dużych ośrodków gospodarczych oraz ośrodków 

akademickich. Dane o zmianach ludności w gminach powiatu nyskiego przedstawiono  

w tabeli 2: 
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Tabela 2 

Ilośd mieszkaoców w gminach na terenie powiatu nyskiego2 

  2004 2014 2015 2016 2017 2018  
2019 
pierwsze 
półrocze 

Głuchołazy 25 994 24 493 24 254 24 064 23 962 23774 23707 

Kamiennik  3 763 3 611 3 570 3 547 3 523 3486 3466 

Korfantów  9 905 9 164 9 121 9 049 8 978 8870 8803 

Łambinowice  8 264 7 734 7 697 7 678 7 602 7529 7494 

Nysa 60 306 57 996 57 710 57 641 57 579 57272 57077 

Otmuchów 14 338 13 890 13 803 13 746 13 634 13620 13559 

Paczków 13 828 13 097 12 945 12 819 12 770 12649 12560 

Pakosławice 3 929 3 641 3 582 3 575 3 542 3512 3508 

Skoroszyce 6 526 6 341 6 287 6 250 6 229 6234 6219 

 

Poniżej na wykresie 2 przedstawiono spadek ludności w gminie Głuchołazy na tle spadku 

liczby ludności w poszczególnych gminach powiatu Nyskiego. 

Wykres 2 
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Dane powyższe obrazują spadek liczby ludności w każdej z gminy Powiatu Nyskiego. 

                                                 
2
 Dane wg GUS 
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Analizując procesy depopulacyjne w przedłożonym w 2018r. raporcie o stanie gminy 

Głuchołazy, zwrócono uwagę na obniżający się w naszej gminie trend depopulacji. 

Postawiono zatem tezę, że w Gminie Głuchołazy spowolnione zostały niekorzystne trendy 

depopulacyjne i obecnie mamy do czynienia z mniejszym zakresem tego zjawiska niż w 

latach ubiegłych. 

Obecne dane demograficzne pozyskane z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego 

potwierdzają tezę o wyhamowaniu depopulacji jaką opisano w raporcie za 2018r. Dane te 

obejmują jedynie pierwsze półrocze 2019r. i dlatego też analizy porównawcze na tle innych 

gmin Powiatu Nyskiego przeprowadzono w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, 

gdyż dane z zasobów GUS należy uznawad jako dane obiektywne i rzetelne. 

Demografia jako nauka zajmuje się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności 

ludzkiej. Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto uproszczenia polegające na badaniu 

urodzin, zgonów oraz migracji na terenie Gminy Głuchołazy oraz porównanie tych procesów 

do innych gmin Powiatu Nyskiego. 

Obserwowany od kilkunastu lat spadek liczebności na terenie Polski spowodowany jest 

ujemnym przyrostem zarówno rzeczywistym jak i naturalnym. 

Przyrost naturalny opisywany jest jako różnica pomiędzy liczbą urodzeo żywych a liczbą 

zgonów. Wartośd dodatnia oznacza liczbę urodzeo przewyższającą liczbę zgonów, ujemna – 

odwrotnie.  

Wykres 3. przedstawia urodzenia żywe w ujęciu na 1000 mieszkaoców na terenie gmin 

powiatu nyskiego. Jedynie w Gminie Głuchołazy oraz Gminie Łambinowice zanotowano 

wzrost urodzeo żywych w pierwszym półroczu 2019 w stosunku do analogicznego okresu 

roku 2018. Pozostałe gminy notują spadek urodzeo. 
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Wykres 3 

 

Wykres 4 przedstawia zgony w przeliczeniu na 1000 mieszkaoców ujęte w adekwatnym 

okresie czasu. Obrazuje on niekorzystny stan zgonów, który ma wpływ na utrzymujący się 

ujemny przyrost naturalny w Gminie Głuchołazy.  

Wykres 4 
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Wykres 5 przedstawia ogólne saldo przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 

mieszkaoców w naszej gminie 

Wykres 5 

 

 

 

Należy zauważyd, że ujemne saldo przyrostu naturalnego występujące w Gminie Głuchołazy 

jest niższe niż  w analogicznym okresie roku 2018, co również świadczy o zahamowaniu 

procesów depopulacyjnych. Taka sytuacja występuje jedynie w Gminie Głuchołazy i Gminie 

Łambinowice, pozostałe gminy powiatu nyskiego zachowują dotychczasowy niekorzystny 

trend. Co istotne tego trendu w Gminie Nysa nie odwrócił także Nyski bon wychowawczy, 

wprowadzony na mocy uchwał Rady Miejskiej w Nysie i już czterokrotnie został 

unieważniony na mocy wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

Na demografię ma również wpływ przyrost rzeczywisty ludności na danym terenie, 

rozumiany jako różnica pomiędzy emigracją i imigracją ludności na danym terenie. Ruchy 
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migracyjne mogą się dzielid również na wewnętrzne – obejmujące teren kraju jak i 

zewnętrzne – migracje poza granice. 

Wykres 6 

 

 

Wykres 6 obrazuje saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkaoców na terenie powiatu 

nyskiego, gdzie gmina Głuchołazy ma najmniejsze ujemne saldo emigracji wśród wszystkich 

gmin. Świadczy to o chęci osiedlania się na terenie gminy Głuchołazy i wpływ mają na to 

różne czynniki. 

Podjęte przez Burmistrza Głuchołaz i Radę Miejską w latach ubiegłych działania mające na 
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uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywaniu infrastruktury 

zachęcającej do inwestycji i odpowiedzialną politykę podatkową, dając impuls do tworzenia 

nowych miejsc pracy, odnoszą zamierzony skutek. W naszej gminie daje się zauważyd trend 

spadkowy dotyczący zmiany liczby mieszkaoców. Postawiona w 2018 roku teza o obniżaniu 

poziomu depopulacji w gminie Głuchołazy znajduje potwierdzenie w aktualnie dostępnych 
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danych demograficznych. Powyższe dowodzi, że zatrzymanie trendu depopulacji jest 

zjawiskiem występującym również w 2019r. 

Finanse gminy 

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu  

28 grudnia 2018 r. W trakcie  2019 roku budżet gminy został zmieniony trzynastoma 

uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz pięddziesięcioma dwoma zarządzeniami 

Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2019 rok 

przedstawiał się następująco: 

Tabela 3 

 budżet gminy na 2019 r. wraz z zmianami.3 

wyszczególnienie 

2018 rok 2019 rok 

plan na 
 2018 r. 

wykonanie 
na dzieo 

31.12.2018 

% wyk. 
planu 

plan na 
 2019 r. 

wykonanie 
na dzieo 

31.12.2019 

% wyk. 
planu 

dochody budżetowe 99 066 943 96 703 456 97,6 105 940 878 104 209 707 98,4 

wydatki budżetowe 107 535 400 99 769 609 92,8 120 418 529 110 808 364 92,0 

Dochody 

W 2019 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 104 209 707 zł, co stanowi 

98,4% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego zrealizowane dochody 

budżetowe zwiększyły się o kwotę 7 506 251 zł.  

W Tabeli 5 zaprezentowano realizację dochodów w podziale na dochody bieżące  

i majątkowe w  2018 r.  oraz w 2019 r. 

Tabela 4 

realizacja dochodów gminy Głuchołazy w latach 2018 i 20194 

wyszczególnienie 

2018 rok 2019 rok 

plan na  

2018 r. 

wykonanie na 

dzieo 31.12.2018 

% wyk. 

planu 

plan na 

 2019 r. 

wykonanie 

na dzieo 31.12.2019 

% wyk. 

planu 

dochody bieżące 
90 858 397 89 427 307 98,4 98 983 250 96 877 428 97,9 

dochody majątkowe 
8 208 546 7 276 150 88,6 6 957 628 7 332 279 105,4 

                                                 
3
 Dane własne Urzędu Miejskiego 

4
 Dane własne Urzędu Miejskiego 



 Głuchołazy – Miasto Orderu Uśmiechu  

15 

 

dochody ogółem 
99 066 943 96 703 456 97,6 105 940 878 104 209 707 98,4 

 
Jak wynika z przedstawionych danych systematycznie rosną dochody budżetowe 

(zrealizowane  dochody budżetowe na 2019 r. są większe od dochodów wykonanych w 2018 

roku o kwotę 7 506  251 zł, głównie w związku ze zrealizowanymi w 2019 roku większymi 

wpływami dochodów bieżących). 

Tabela 5 

 dochody ogółem gminy Głuchołazy 5 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Dochody 
ogółem 

75 251 780 87 484 022 85 975 621 96 703 456 104 209 707 

 

Wzrost dochodów zobrazowano na Wykresie 7. 

Wykres 7 

 

 

Tabela 6 obrazuje dochody poszczególnych gmin powiatu nyskiego. 

 

Tabela 6 

Nazwa 

  
 Dochody poszczególnych gmin z powiatu nyskiego

6
 

2018 2019 

*zł+ *zł+ 

Głuchołazy 96 703 456 104 209 707 

Kamiennik  16 566 648 18 222 858 

Korfantów 35 781 282 40 434092 

                                                 
5
 Dane GUS i Urzędu Miejskiego 

6
 Dane za 2018 – GUS, dane za 2019r. podane na podstawie danych pozyskanych z innych Urzędów. 
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Łambinowice 30 707 501 33 334 188 

Nysa 228 862 191 253 168 862 

Otmuchów 69 425 616 67 221 622 

Paczków 52 947 354 60 964 964 

Pakosławice 15 099 547 15 693 698 

Skoroszyce 26 123 303 32 118 620 

 
Podane powyżej dane dochodów budżetowych sytuują gminę Głuchołazy jako jednostkę 

terytorialną na drugim miejscu w powiecie, co do sumy dochodów, liczoną w liczbach 

bezwzględnych. Jednak z uwagi na wspomniany fakt, że gmina Głuchołazy jest drugą co do 

wielkości gminą powiatu nyskiego, rozpatrując stan dochodów na tle dochodów innych 

jednostek terytorialnych (w celu obiektywnego i rzetelnego przedstawienia obrazu naszej 

gminy na tle innych gmin powiatu), należy posługiwad się wskaźnikiem dochodów gminy  

w przeliczeniu na 1 mieszkaoca. 

W Tabeli 7 przedstawiono dane dotyczące dochodów gmin z terenu powiatu nyskiego  

w przeliczeniu na 1 mieszkaoca danej gminy. 

Tabela 7 

Nazwa 

   Dochody własne gminy Głuchołazy w przeliczeniu na 1 osobę7 

dochody własne 
dochody własne - 

udziały w podatkach PIT 
dochody własne - 

udziały w podatkach CIT 

dochody własne –
pozostałe dochody 

podatkowe 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 1 857 1 962 686 739 51 43 650 691 

Kamiennik  1 613 1 959 390 469 0 2 1 222 1 155 

Korfantów 1 408 1 563 464 513 3 6 472 491 

Łambinowice 1 631 1 534 464 565 7 9 898 724 

Nysa 2 029 2 098 772 911 35 40 714 575 

Otmuchów 2 246 2 251 520 633 7 9 787 609 

Paczków 1 455 1 677 543 574 14 24 495 532 

Pakosławice 1 570 1 921 686 825 3 3 641 676 

Skoroszyce 1 753 1 551 493 610 3 4 836 530 

 

Analiza danych z Tabeli 7 wskazuje na systematyczny wzrost dochodów własnych w naszej 

gminie, zarówno w 2018 r. i 2019 r.  dochody te w przeliczeniu na jednego mieszkaoca były 

trzecie, co do wielkości w powiecie. 

                                                 
7
 Dane za 2018 pochodzą z GUS, dane za 2019r. podane na podstawie danych pozyskanych z innych Urzędów. 
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Dochody z tytułu podatków 

Głównym źródłem dochodów własnych gminy są podatki. Dzielą się one na dwa rodzaje,  

po pierwsze są to podatki pobierane centralnie i odprowadzane do gmin jako udział  

w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. podatek PIT oraz podatek dochodowy  

od osób prawnych tzw. podatek CIT. 

Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oblicza się 

na podstawie wskaźnika ogłaszanego przez Ministra Finansów oraz kwoty bazowej równej 

sumie podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. 

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych  pochodzi od osób prawnych, 

których siedziba, bądź siedziba oddziału znajduje się na terenie gminy i wylicza się go 

proporcjonalnie do  liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.8 

Z tak przedstawionej definicji wynika jasno, że gmina której mieszkaocy odprowadzają  

do budżetu paostwa wysokie podatki posiada również wysokie dochody w zakresie tych 

podatków. Wskaźnik udziału gminy w podatkach PIT jest wskaźnikiem mówiącym o poziomie 

dochodów i zamożności jej mieszkaoców. 

Wykres 8 

 

Wskaźnik udziału gminy Głuchołazy w podatku PIT w przeliczeniu na jedną osobę sytuuje 

nasza gminę na trzecim miejscu w powiecie nyskim i świadczy o dużej wysokości podatku PIT 

odprowadzanego do budżetu centralnego przez mieszkaoców gminy. Podobna sytuacja 

miała miejsce w ubiegłym roku. Wnioskiem z powyższego jest stwierdzenie, że sytuacja 

zatrudnionych w naszej gminie jest stabilna a dochody mieszkaoców pochodzące z pracy 

stabilnie rosną.  

                                                 
8
 Definicja na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
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Wykres 9 

 

Wysoki wskaźnik udziału w podatku CIT świadczy o dużej wysokości podatku tego rodzaju 

płaconego przez firmy posiadające osobowośd prawną a zlokalizowane na terenie gminy 

Głuchołazy. W gminie Głuchołazy wskaźnik ten w przeliczeniu na jedną osobę jest najwyższy 

w powiecie nyskim. Udział w podatku CIT również w ubiegłym roku był najwyższy w powiecie 

nyskim.  

Zestawiając opis udziału gminy w podatkach dochodowych z danymi z Tabeli 7  jest 

oczywistym, że gmina Głuchołazy posiada duże udziały we wskazanych podatkach  

w przeliczeniu na jednego mieszkaoca. Tak przedstawiony wskaźnik w sposób obiektywny 

przedstawia wysokośd dochodów zarówno osób prawnych posiadających siedzibę  

lub oddział na terenie gminy Głuchołazy, jak i osób fizycznych zamieszkałych na terenie 

naszej gminy za 2019 rok. 

Drugim rodzajem podatków stanowiącym dochody własne gminy, a jednocześnie drugim  

co do wielkości źródłem dochodów gminy Głuchołazy są podatki lokalne. Szczegółowe dane 

dotyczące dochodów z tytułu podatków lokalnych gminy Głuchołazy zawarte  

są w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

Podatki lokalne są jednym z instrumentów, które samorządy mogą wykorzystywad  

do oddziaływania na procesy gospodarcze.  

Ustawowa konstrukcja podatków lokalnych powoduje, że górna stawka podatkowa dla tego 

rodzaju obciążenia fiskalnego jest corocznie ustalana przez właściwe ministerstwo.  

W gminie Głuchołazy największe wpływy z tytułu podatków lokalnych pochodzą z podatku 

od nieruchomości a następnie z podatku rolnego. Suma pozostałych wpływów z podatków 
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lokalnych stanowi niewielki procent w dochodach gminy. Szczegółowe dane w zakresie 

dochodów podatkowych znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r. 

Tabela 8 

Stawki podatku od nieruchomości w 2019  - gmina Głuchołazy na tle powiatu nyskiego9 

 
Głuchołazy Nysa Pakosławice Kamiennik Łambinowice Korfantów Paczków Otmuchów Skoroszyce 

Maksymalne 
stawki 

podatkowe 

1.  grunty związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

0,72 0,64 0,88 0,93 0,91 0,93 0,85 0,92 0,87 0,93 

2. grunty pod wodami 
powierzchniowymi 

4,54 4,3 4,63 4,71 4,66 4,66 4,54 4,71 4,54 4,71 

3. grunty pozostałe 0,31 0,28 0,24 0,48 0,39 0,39 0,35 0,35 0,36 0,49 

4.  grunty niezabudowane 
objęte obszarem rewitalizacji 

0,29 2,98 3,04 3,09 3,09 3,09 0,35 3,09 2,98 3,09 

5. budynki mieszkalne 0,77 0,57 0,75 0,79 0,67 0,79 0,65 0,77 0,75 0,79 

6. budynki związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

18,30 19,64 21,69 23,47 21,74 21,5 21,08 22,66 20,8 23,47 

7. budynki zajęte na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym 

10,59 8,72 10,8 10,98 10,96 10,98 10,59 10,98 10,59 10,98 

8. budynki związane z 
udzielaniem świadczeo 
zdrowotnych 

4,61 4,27 4,7 4,78 4,78 4,71 4,45 4,77 4,61 4,78 

9. budynki pozostałe 5,60 5,66 3,7 6,73 5,69 6,575 6,5 5,9 3,7 7,90 

10. budynki letniskowe 7,62 - - - - - - - - 7,90 

Wykresy od 10 do 17 prezentują porównanie stawek podatków lokalnych na terenie powiatu 

nyskiego. 

Wykres 10 

 

                                                 
9
 Dane własne Urzędu Miejskiego oraz pozyskane z innych Urzędów, uśredniono stawki podatkowe w Nysie 

wiersz 6, oraz stawki podatkowe w Korfantowie wiersz 9. 
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Wykres 11 

 

 

Wykres 12 
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Wykres 13 

 

 

Wykres 14 
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Wykres 15 

 

 

Wykres 16 
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Wykres 17 

 

 

Porównując stawki podatkowe w gminie Głuchołazy na tle innych gmin powiatu Nyskiego, 

należy stwierdzid, że w dwóch przypadkach są one najniższe, w pozostałych przypadkach 

kształtują się poniżej średniej lub nieznacznie powyżej średniej dla całego powiatu. 

Tabela 9 

Stawki podatku rolnego i leśnego - powiat nyski10 

Przedmiot 
opodatkowania/gmina 

Głuchołazy Nysa Pakosławice Kamiennik Łambinowice Korfantów Paczków Otmuchów Skoroszyce 

Grunty gospodarstw 
rolnych za 1 ha 
(równoważnik 2,5 q żyta) 

135,90 122,75 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90 

Pozostałe grunty za 1 ha 
(równoważnik 5 q żyta) 

271,80 245,50 271,80 271,80 271,80 271,80 271,80 271,80 271,80 

Podatek leśny od 1 ha 
(równoważnik 0,220 m3 
drewna) 

42,24 41,18 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 

 

Stawki podatku rolnego i leśnego są w zasadzie takie same w całym powiecie, jedynie  

w gminie Nysa są nieznacznie niższe.  

 

                                                 
10Dane własne Urzędu Miejskiego oraz pozyskane z innych Urzędów 
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Tabela 10 

Stawki podatku od środków transportowych - powiat nyski11 

GMINA Głuchołazy Nysa Pakosławice Kamiennik Łambinowice Korfantów Paczków Otmuchów Skoroszyce 

Liczba osi/Masa całkowita                   

Samochody ciężarowe 
(zawieszenie 
pneumatyczne) 

                  

2 osie/powyżej 15 ton 1 530 1 950 1 400 1 866 2 032 1 247 1 331 1 331 1 732 

3 osie/powyżej 25 ton 1 910 2 100 1 750 3 167 2 347 1 682 1 520 1 520 2 100 

4 osie/powyżej 31 ton 2 360 2 150 1 900 2 263 2 535 2 069 1 747 1 747 2 258 

Ciągniki siodłowe i 
balastowe (zawieszenie 
pneumatyczne) 

                  

2 osie/powyżej 31 ton 1 970 1 820 1 680 2 089 2 052 1 868 1 474 1 474 1 732 

3 osie/powyżej 40 ton 2 090 2 150 1 800 2 356 2 611 2 155 1 798 1 798 1 838 

Przyczepy lub naczepy 
(zawieszenie 
pneumatyczne) 

                  

2 osie/powyżej 38 ton 1 390 1 440 1 200 1 572 1 310 1 620 1 199 1 199 1 732 

3 osie/powyżej 38 ton 1 280 1 590 1 200 1 251 1 680 1 744 1 128 1 128 1 418 

Autobusy - liczba miejsc <22 1 400 680 1 350 1 883 560 1 247 750 582 - 

Autobusy - liczba miejsc >22 1 950 1 250 1 700 2 407 1 115 1 744 1 525 1 248 - 

           

     Dochody z tytułu podatków od środków transportu stanowią marginalny procent ogółu 

dochodów gminy (0,43% wykonanych dochodów budżetowych). Porównując stawki 

stosowane w gminie Głuchołazy do stawek stosowanych w innych gminach powiatu nyskiego 

należy mied na uwadze efekt skali występowania zjawiska, czyli liczby zarejestrowanych 

opodatkowanych pojazdów w danej gminie. Należy zatem odnieśd się do ilości środków 

transportowych opodatkowanych na terenie danej gminy. W przypadku powiatu nyskiego 

takie porównanie, właśnie z uwagi na efekt skali ma sens w przypadku porównania stawek 

podatkowych z Głuchołaz i Nysy, gdzie jak wynika z Tabeli 10 korzystniejsze stawki 

podatkowe stosuje gmina Głuchołazy. 

W największym stopniu na kreowanie rozwoju lokalnego wpływają elementy konstrukcyjne 

istniejące w podatkach lokalnych, a w szczególności w podatku od nieruchomości. Właśnie  

on jest najbardziej efektywnym podatkiem kreującym politykę rozwoju lokalnego.  

W literaturze często zaznacza się przekonanie, że nie sama wysokośd podatków ma wpływ  

na rozwój lokalny. Równie ważnym czynnikiem jest  stabilna, długookresowa, a przy tym 

                                                 
11

 Dane własne Urzędu Miejskiego oraz pozyskane z innych Urzędów, wybrane do analizy stawki podatku 
stanowią ok. 80 % ogółu dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych. 
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przejrzysta polityka podatkowa, która jest istotną zachętą dla podmiotów gospodarczych  

do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Gmina Głuchołazy prowadzi stabilną politykę podatkową co pozwala inwestorom na 

podejmowanie długofalowych decyzji inwestycyjnych. 

Analizując powyższe dane dotyczące podatków uzasadnionym jest stwierdzenie, że gmina 

Głuchołazy stwarza dogodne warunki zarówno do osiedlania się jak i do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Odzwierciedleniem tej polityki jest spowolnienie procesu depopulacji w naszej gminie co 

pokazano w rozdziale dotyczącym demografii.  

W obecnym czasie gminy bacznie śledzą poczynania fiskalne i socjalne rządu, które mogą 

doprowadzid do spadku podstawowych dochodów gmin, jakim jest udział w podatku PIT. 

Jeśli tak się stanie wszystkie gminy będą zmuszone do substytuowania tych dochodów  

w innych obszarach. 

Dochody z majątku gminy 

W 2019 roku dochody z majątku gminy (m.in. najmu, dzierżaw oraz sprzedaży 

nieruchomości) zostały wykonane w kwocie 5 418 142 zł. Największe dochody z majątku 

gminy pochodzą z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i stanowią 

kwotę 4 278 798 zł. 

Wpływ na wysokośd tych dochodów mają niewątpliwie stawki opłat jakie są stosowane na 

terenie naszej gminy.  

Gmina Głuchołazy jest właścicielem 5,4% powierzchni całkowitej gminy, dochody  

z tytułu zbycia mienia stanowią 14,42% ogółu dochodów z majątku gminy i w 2019 roku 

pochodziły ze sprzedaży 33 lokali mieszkalnych, 3 lokali  użytkowych oraz 13 działek 

budowlanych przeznaczonych dla budynków jednorodzinnych. 

Dochody ze sprzedaży majątku nieruchomego gminy są substytuowane w okresie 

długoterminowym poprzez podatki od nieruchomości.  

Szczegółowe dane z dochodów w tym zakresie podane są w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019r. 

Podsumowując, rozdział traktujący o dochodach gminy w 2019 r. powstał w oparciu  

o wiarygodne dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Jednak nie wszystkie 

dane porównawcze na chwilę pisania raportu o stanie gminy były dostępne za pełny rok 
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2019. Dlatego w części porównawczej posługiwano się danymi i wskaźnikami wyliczonymi  

za 2018 r. Dane za rok 2019 dostępne z ksiąg rachunkowych oraz innych sprawozdao Urzędu 

Miejskiego w Głuchołazach wskazują, że trend jaki zobrazowano na podstawie danych GUS 

jest kontynuowany w gminie Głuchołazy i z dużą dozą prawdopodobieostwa, opierając  

się właśnie na rzetelnych danych statystycznych można przyjąd, że w tym zakresie gmina 

Głuchołazy w 2019 r. będzie sytuowała się na tle pozostałych gmin powiatu nyskiego  

tak korzystnie jak w poprzednich latach. 

 

Dotacje 

Gmina otrzymuje dotacje z budżetu paostwa na realizację zadao zleconych oraz zadao 

stanowiących zadania własne gminy. 

W 2019 roku gmina Głuchołazy otrzymała dotacje w łącznej kwocie 35 018 717 zł,  

co stanowiło 101,4% kwoty zaplanowanej, kwota ta była wyższa od kwoty uzyskanej z 

budżetu paostwa w 2018 r. o 3 806 738 zł. 

Tabela 11 

  

dotacje otrzymane przez gminy powiatu nyskiego
12

 

2015 2016 2017 2018 2019 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 12 908 474,41 23 054 882,34 24 311 094,11 31 211 979 35 018 717 

Kamiennik 6 002 614,52 6 573 320,21 7 231 796,37 6 779 762 6 977 388 

Korfantów 5 074 709,29 8 804 750,90 10 448 866,46 10 848 611 12 655 875 

Łambinowice 4 240 975,63 7 931 394,60 9 087 198,23 7 918 655 9 855 013 

Nysa 30 744 753,61 55 191 737,92 63 926 204,51 75 108 257 89 596 088 

Otmuchów 9 847 123,43 13 196 509,54 17 887 861,68 15 430 857 17 079 219 

Paczków 7 914 969,10 13 491 035,98 16 725 290,16 14 929 181 25 468 664 

Pakosławice 2 494 054,17 3 791 440,88 4 412 339,42 3 902 396 4 829 366 

Skoroszyce 4 503 898,34 6 351 550,92 8 140 751,26 7 730 280 14 344 601 

 

W 2019 roku na tle pozostałych gmin powiatu nyskiego gmina Głuchołazy otrzymała, w 

przeliczeniu na mieszkaoca 1 477 zł/osobę (w 2018 roku – 1 307 zł/osobę), natomiast średnia 

dla powiatu wpływów z tytułu dotacji na jednego mieszkaoca wynosi 1 643 zł/osobę. 

Subwencje 

Subwencja jest jednym ze źródeł dochodów gmin, jest ona przekazywana z budżetu paostwa, 

i składa się z pięciu części: 
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1. podstawowej, 

2. oświatowej, której wysokośd zależy od zakresu zadao oświatowych realizowanych 

przez jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielanej według zasad określonych  

w rozporządzeniu ministra edukacji, 

3. wyrównawczej, której zadaniem jest sztuczne wyrównywanie zamożności 

poszczególnych rejonów kraju poprzez dofinansowywanie ze wspólnego budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego o niższym dochodzie na jednego mieszkaoca, 

4. rekompensującej, która ma pokryd utracone dochody.  

Tabela 12 

subwencje przekazane gminie Głuchołazy
13

 

wyszczególnienie 

2018 rok 2019 rok 

plan na  

2018 r. 

wykonanie na 

dzieo 

31.12.2018 

% wyk. 

planu 

plan na  

2019 r. 

wykonanie 

na dzieo 

31.12.2019 

% wyk. 

planu 

częśd oświatowa 

subwencji ogólnej  16 653 540 16 673 836 100,1 17 604 031 17 604 031 100,0 

uzupełnienie 

subwencji ogólnej  - - - 0 216 256 - 

częśd wyrównawcza 

subwencji ogólnej  4 088 974 4 088 974 100,0 4 479 571 4 479 571 100,0 

częśd równoważąca 

subwencji ogólnej  383 580 383 580 100,0 380 996 380 996 100,0 

Razem 
21 126 094 21 146 390 100,1 22 464 598 22 680 854 100,96 

 

Wysokośd subwencji szczególnie w części wyrównawczej zależy generalnie od stanu 

finansów gminy. Zasadą jest, że im finanse gminy są w lepszej kondycji tym niższa jest kwota 

tych części subwencji wypłacanych gminom.  
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Tabela 13 

  

subwencja ogółem w gminach powiatu nyskiego
14

 

2015 2016 2017 2018 2019 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 20 033 350,00 20 393 461,00 19 785 089,00 21 146 390 22 680 854 

Kamiennik 3 205 923,00 3 177 823,00 3 285 099,00 3 803 749 4 296 482 

Korfantów 11 004 695,00 11 750 507,00 12 608 560,00 12 612 411 14 022 337 

Łambinowice 8 447 567,00 9 098 481,00 9 697 000,00 10 482 178 11 539 465 

Nysa 30 262 294,00 29 378 384,00 31 275 955,00 37 216 190 43 848 872 

Otmuchów 13 180 455,00 14 043 477,00 14 911 844,00 17 514 007 19 614 701 

Paczków 12 400 261,00 13 241 923,00 13 246 132,00 13 616 985 14 429 209 

Pakosławice 2 951 539,00 3 116 925,00 3 408 329,00 4 344 336 4 125 597 

Skoroszyce 5 972 894,00 6 364 270,00 6 632 735,00 2 622 520 8 373 058 

 

Oczywiście najbardziej miarodajnym wskaźnikiem oceniającym wysokośd przekazywanych 

subwencji jest kwota subwencji w przeliczeniu na jednego mieszkaoca. 

 

Tabela 14 

  

subwencja ogółem w gminach powiatu nyskiego w przeliczeniu na jednego 
mieszkaoca

15
 

2018 2019 

[osoba] [osoba] 

Głuchołazy 885 957 

Kamiennik 1 088 1 240 

Korfantów 1 409 1 593 

Łambinowice 1 389 1 540 

Nysa 648 768 

Otmuchów 1 288 1 447 

Paczków 1 072 1 149 

Pakosławice 1 235 1 176 

Skoroszyce 1 064,82 421 

 

 

Istotną częścią subwencji jest jej częśd oświatowa, dlatego też w kolejnych tabelach 

przedstawiono wysokośd tej części subwencji. 
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Tabela 15 

  

częśd oświatowa subwencji ogólnej w gminach powiatu nyskiego
16

 

2015 2016 2017 2018 2019 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 15 285 879,00 16 752 850,00 16 351 079,00 16 673 836 17 604 031 

Kamiennik 2 582 226,00 2 522 221,00 2 596 741,00 2 744 246 3 062 679 

Korfantów 5 824 565,00 6 346 301,00 6 382 782,00 6 500 117 7 042 725 

Łambinowice 6 480 140,00 6 738 956,00 7 142 584,00 6 793 252 7 785 994 

Nysa 27 478 887,00 28 891 218,00 30 489 618,00 32 125 697 37 268 565 

Otmuchów 9 458 093,00 9 418 508,00 9 235 810,00 11 366 740 12 645 502 

Paczków 8 678 802,00 8 911 279,00 8 645 492,00 8 651 027 8 772 073 

Pakosławice 2 357 335,00 2 505 664,00 2 672 081,00 2 863 391 2 875 883 

Skoroszyce 4 818 067,00 4 868 201,00 4 912 931,00 4 868 051 5 091 256 
 

Tabela 16 

  

częśd oświatowa subwencji ogólnej w gminach powiatu nyskiego w przeliczeniu na 
jednego mieszkaoca

17
 

2018 2019 

[osoba] [osoba] 

Głuchołazy 698 743 

Kamiennik 785 884 

Korfantów 726 800 

Łambinowice 900 1 039 

Nysa 559 653 

Otmuchów 836 933 

Paczków 681 698 

Pakosławice 814 820 

Skoroszyce 782 819 

Szczegółowe dane dotyczące zarówno dotacji jak i subwencji przekazywanych gminie 

Głuchołazy dostępne są w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2019r. 

 

Wydatki 

W zakresie wydatków gminy najbardziej ogólnym podziałem jest podział na wydatki bieżące i 

majątkowe. Wydatki bieżące pokrywają koszty jakie generuje utrzymanie organizacji, 

wydatki majątkowe przeznaczone są na inwestycje. 
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Tabela 17 

wydatki w gminie Głuchołazy 18 

lp. wyszczególnienie 

 2018 rok 2019 rok 

plan na  

2018 r. 

wykonanie 

na dzień 

31.12.2018 

% wyk. 

planu 

plan na  

2019 r. 

wykonanie 

na dzień 

31.12.2019 

% wyk. 

planu 

Wydatki ogółem, z tego: 107 535 400 99 769 609 92,8 120 418 529 110 808 364 92,0 

1. Wydatki bieżące, z tego: 88 767 405 84 583 673 95,3 96 413 414 92 604 783 96,0 

2. 
Wydatki majątkowe 

(inwestycyjne) 
18 767 995 15 185 935 80,9 24 005 915 18 203 581 75,8 

W tabeli 18 przedstawiono wydatki ogółem w gminie Głuchołazy w przeliczeniu na jednego 

mieszkaoca. 

Tabela 18 

  

wydatki ogółem w gminach powiatu nyskiego w 
przeliczeniu na jednego mieszkaoca

19
 

2015 2016 2017 2018 2019 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 2 928,22 3 490,75 3 701,35 4 177 4 674 

Kamiennik 4 234,51 4 383,79 4 662,81 5 050 5 189 

Korfantów 2 747,43 3 309,62 3 662,37 4 074 5 221 

Łambinowice 2 951,49 3 427,89 3 980,03 4 010 4 516 

Nysa 3 090,75 3 335,20 3 670,79 4 640 5 192 

Otmuchów 2 770,80 3 368,95 3 906,82 6 070 5 541 

Paczków 2 782,74 3 261,81 3 698,45 4 695 5 033 

Pakosławice 2 837,49 3 500,07 4 020,68 4 588 4 514 

Skoroszyce 2 782,83 3 097,33 3 510,20 5 020 4 501 

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki w gminie Głuchołazy stabilnie rosną. Wskaźnik 

wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkaoca, sytuuje nasza gminę na 6 miejscu 

wśród innych gmin powiatu, ale nie należy zapominad, że dotacje i subwencje dla gminy 

Głuchołazy są niskie. 

W Tabeli 19 przedstawiono wydatki majątkowe w gminie Głuchołazy w przeliczeniu  

na jednego mieszkaoca. Wydatki majątkowe należy prezentowad w dłuższej perspektywie  

niż wydatki bieżące, gdyż oddziaływanie wydatków majątkowych na każdą organizację 

zarówno biznesową jak i jednostkę samorządową należy oceniad w perspektywie 

wieloletniej. 
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Tabela 19 

  

wydatki majątkowe w gminach powiatu Nyskiego w przeliczeniu na jednego mieszkaoca
20

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   Suma 
wydatków 
w 
kolejnych 
latach  

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 851 371 300 532 266 192 271 636 768 4 187 

Kamiennik 484 224 308 823 591 134 315 405 286 3 570 

Korfantów 521 443 293 413 248 289 380 558 1 395 4 540 

Łambinowice 212 145 533 85 84 137 304 151 249 1 900 

Nysa 529 356 288 343 739 526 618 1 101 1 440 5 940 

Otmuchów 257 376 326 777 102 248 432 1 955 1 225 5 698 

Paczków 285 162 127 440 131 126 307 1 201 1 347 4 126 

Pakosławice 225 408 207 449 111 308 420 537 411 3 076 

Skoroszyce 817 404 234 60 343 125 352 1 537 857 4 729 

 

Wydatki majątkowe zmieniają się w okresach 2-3 letnich. Rok 2019 był dla gminy rokiem 

bardzo dobrym, a w ciągu ostatnich 8 lat był to drugi rok co do wysokości wydatków 

majątkowych w gminie, wyższy był jedynie w 2011 roku. Natomiast w porównaniu do 2018 r. 

można zaobserwowad, że ww. wskaźnik wzrósł aż o 132 zł/osobę. 

Również w przedstawionej perspektywie czasowej widad, że nasza gmina należy do gmin,  

w których w przeliczeniu na jedną osobę inwestuje się duże kwoty. 

Przychody, rozchody i poziom zadłużenia 

Żadna z jednostek samorządu terytorialnego w tym również gmina, nie jest organizacją 

komercyjną nastawioną na zysk, dlatego aby móc inwestowad w rozwój gminy koniecznym 

jest posiłkowanie się środkami zewnętrznymi w formie kredytów bankowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Dane GUS oraz dane własne Urzędu Miejskiego 



 Głuchołazy – Miasto Orderu Uśmiechu  

32 

 

Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkaoca w gminach powiatu nyskiego zobrazowano 

w Tabeli 20. 

Tabela 20 

 Zadłużenie na mieszkaoca wg danych ze sprawozdao gmin powiatu nyskiego
21

 
  

  rok 2018 rok 2019 

Nazwa 
Zobowiązania 

ogółem    (w zł) 
Liczba ludności 

wg GUS 

Kwota 
zobowiązania na 
mieszkaoca (w zł) 

Zobowiązania 
ogółem    (w zł) 

 
Liczba ludności 

wg GUS 

Kwota 
zobowiązania na 
mieszkaoca (w zł) 

Głuchołazy 31 287 064 23 884 1 310 40 361 615 23 707 1 703 

Kamiennik 2 319 580 3 496 663 1 634 654 3 466 472 

Korfantów 7 654 221 8 952 855 12 629 494 8 803 1 435 

Łambinowice 5 486 868 7 545 727 5 482 164 7 494 732 

Nysa 96 100 000 57 443 1 673 109 100 000 57 077 1 911 

Otmuchów 18 452 203 13 593 1 357 25 175 833 13 559 1 857 

Paczków 15 063 318 12 698 1 186 17 718 639 12 560 1 411 

Pakosławice 2 955 236 3 519 840 2 955 236 3 508 842 

Skoroszyce 2 219 000 6 222 357 897 085 6 219 144 

 

Poziom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 11 lat pozostaje na stabilnym poziomie  

w stosunku do dochodów co zobrazowano w Tabeli 21. 

Tabela 21 

 wysokośd zadłużenia w stosunku do dochodów własnych
22

 

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% 
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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% 

 

Tabela 22 obrazuje faktyczny poziom zadłużenia w stosunku do możliwości jakie dają 

przepisy prawa. W gminie Głuchołazy istnieje bezpieczny margines pomiędzy faktycznym 

poziomem zadłużania się a możliwościami maksymalnego zadłużenia. 

Tabela 22 

wskaźnik poziomu zadłużania się w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika możliwośd 
zadłużania się dla gminy Głuchołazy

23
 

Rok 

 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeo 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązao określony po 

prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeo, 

obliczony w oparciu o wykonanie 2019 roku 

2020 5,57% 7,14% 

2021 5,46% 8,72% 

2022 3,00% 10,24% 

2023 6,11% 12,80% 

2024 6,27% 14,88% 

2025 6,05% 15,65% 

2026 5,87% 12,86% 

2027 5,70% 14,14% 

2028 5,53% 15,10% 

2029 5,33% 15,85% 

2030 5,52% 16,21% 

2031 5,98% 16,38% 

 

Szczegółowe dane na temat przychodów, rozchodów oraz możliwości zadłużania się gminy 

znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019. 
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Mienie gminy i infrastruktura służąca mieszkaocom. 

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni   

964,4234 ha, których łączna wartośd księgowa wynosi 12 823 778,00 zł.  

Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Paostwa o łącznej 

powierzchni 0,6025 ha, z tego tytułu gmina ponosi opłaty roczne w wysokości 2 939,14 zł.  

Na nieruchomościach gruntowych będących w posiadaniu gminy zlokalizowane są budynki, 

których podział przedstawiono w tabeli 23. 

 

Tabela 23 

budynki będące własnością gminy Głuchołazy
24

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na dzieo 

31.12.2018 r. 31.12.2019 

(w zł) (w zł) 

1 2 3 4 

1. Garaże  119 395 119 395 

2. Budynki biurowe 664 092 664 092 

3. Przychodnie zdrowia 30 195 2 193 871 

4. Budynki oświaty nauki kultury i sportu 3 811 210 6 040 320 

5. 

Budynki oświaty, nauki, kultury i sportu 
pozostające w administracji placówek 
oświatowych gminy Głuchołazy 

19 811 573 16 291 614 

w tym 

Budynki szkolne 18 877 318 15 382 797 

Budynki gospodarcze 348 406 269 244 

Boiska 585 849 639 573 

6. Budynki przemysłowe 26 638 26 638 

7. 
Budynki inne 65 652 445 65 667 714 

w tym Budynki mieszkalne 60 403 317 60 361 317 

8. Budowle 79 198 129 80 738 624 

Ogółem 169 314 040 171 742 268 

 

Budynki mieszkalne oraz częśd lokali użytkowych pozostaje w administracji Głuchołaskiego 

Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach. Ilośd lokali w 2018 

i 2019 roku administrowanych przez GKTBS w Głuchołazach obrazują poniższe zestawienia: 
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Tabela 24 

 zmiana stanu posiadania lokali mieszkalnych i usługowych
25

 

Ogółem 

Lokale usługowo-handlowe stan 
na dzieo 

Lokale mieszkalne stan na dzieo 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

177 175 1 173 1 139 

 

Obecny stan lokali usługowych zmienia się w nieznacznym stopniu, w zasobach gminy 

pozostają lokale użytkowane przez osoby, które nie wyrażają woli nabycia na własnośd tych 

lokali. 

Tabela 25 

Ogółem 

Zmiana stanu budynków 26 

31.12.2018 31.12.2019 

Budynki o 

100% 

własności 

gminy w 

zarządzie 

GKTBS 

Wspólnoty z 

udziałem 

gminy w 

zarządzie 

GKTBS 

Wspólnoty z 

udziałem 

gminy w 

obcym 

zarządzie 

razem 

Budynki o 

100% 

własności 

gminy w 

zarządzie 

GTBS 

Wspólnoty z 

udziałem 

gminy w 

zarządzie 

GTBS 

Wspólnoty z 

udziałem 

gminy w 

obcym 

zarządzie 

razem 

71 255 32 358 71 255 30 357 

 

 

W 2018r. zmieniła się ilośd zarządzanych przez GKTBS wspólnot mieszkaniowych, ubyło 2 

wspólnoty natomiast przybyły 4 wspólnoty. 

Gmina Głuchołazy zarządza 31 kilometrową siecią utwardzonych dróg publicznych. W gminie 

zlokalizowanych jest 7,3 kilometra oznakowanych tras rowerowych. Funkcjonuje 13 świetlic 

wiejskich oraz 10 remiz strażackich.  
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Sied wodociągowa i 

kanalizacyjna liczy ok. 186 km i 

jest druga co do wielkości w 

powiecie nyskim, a w 2019r. 

zakooczył się kolejny etap 

kanalizacji gminy, który dotyczy 

Nowego Lasu i Starego Lasu. 

 

 

Długośd sieci gazowniczej w gminie wynosi ok. 63,5 km, z tego 38,7 km na terenie miasta 

oraz 24,7 na terenie wiejskim. Sieci rozdzielcze wynoszą łącznie ok. 51,7 km. Do sieci 

gazowniczej przyłączonych jest 1497 budynków, w tym 1427 budynków mieszkalnych. 

Zarejestrowano 4 826 odbiorców gazu, w tym 1537 ogrzewających mieszania gazem, ogółem 

z dostaw gazu korzysta ok. 12,7 tyś osób, głównie w mieście.   

 

Inwestycje – budowy, modernizacje, remonty  

Gmina Głuchołazy od lat realizuje inwestycje mające na celu podniesienie poziomu życia  

i dostępności do usług, których świadczenie jest obowiązkiem jednostki samorządowej.  

W ten sposób teren gminy staje się z roku na rok obszarem bardziej przyjaznym do 

zamieszkania i prowadzenia swojego biznesu. Wydatki inwestycyjne w 2019r.  

wyniosły 18 203 581 zł i były jednymi z najwyższych w ostatnich latach. 

Poniżej prezentujemy niektóre z inwestycji realizowanych w 2019r. w Gminie Głuchołazy. 

Dbając o wszechstronny rozwój naszych najmłodszych mieszkaoców dokonywane są 

sukcesywnie modernizacje i budowy nowych miejsc odpoczynku i zabawy. W 2019 roku  

dokonano modernizacji istniejących elementów placu zabaw na ul. Tylnej, Parkowej, 

Paderewskiego, Bohaterów Warszawy, na osiedlu Koszyka oraz montaż nowych elementów 

na placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy w Głuchołazach za łączną kwotę 90 000 zł. 
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W 2019 roku w gminie Głuchołazy zaplanowano wymianę istniejących lamp ulicznych na 

nowoczesne i ekonomiczne oświetlenie ledowe, inwestycja ta będzie realizowana w latach 

przyszłych. Równocześnie  trwa rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia miasta i 

terenów sołeckich. Wykonano oświetlenie dwóch przejśd dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej w Nowym Świętowie, zakupiono lampę solarną do Polskiego Świętowa , 

rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego w Biskupowie przy drodze powiatowej. Na 

terenie miasta inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego kontynuowane są na ulicach 

Makuszyoskiego, Stanisława Ornowskiego, Witolda Lutosławskiego i Feliksa Nowowiejskiego. 

Gmina przekazała również  dotację dla powiatu nyskiego na budowę oświetlenia ulicznego 

na ulicy Kolejowej w Głuchołazach. Łącznie zrealizowane inwestycje związane z oświetleniem 

dróg i chodników to kwota ponad 304 000,00 zł 

 Zmodernizowano stadiony w Bodzanowie i Nowym Świętowie wykonano: budowę 

piłkochwytów, montaż wiat dla zawodników, wymianę bramek oraz zakup siedzisk na 

trybunach za kwotę 46 581,99 zł. 

Dużą inwestycją zapoczątkowaną w 2018 roku jest rozbudowa i budowa ul. Zapolskiej, 

Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach. I i II etap zadania ukooczono w 

2019r., w ramach którego rozbudowano i wybudowano drogi o nawierzchni asfaltowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, zjazdy indywidualne, kanalizacja deszczowa, 

oświetlenie uliczne). Koszty wydatkowane w 2019 r.  to ok. 2 800 000 zł. 
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W ramach modernizacji dróg w 2019r. na zapleczu Żłobka Miejskiego przy ulicy Papierniczej  

w Głuchołazach wybudowano parking, przebudowano częściowo drogę transportu rolnego w 

Burgrabicach (ok. 279000 zł) oraz drogę gminną w Sławniowicach (ok. 45800 zł). 

Dbając o bezpieczeostwo mieszkaoców gmina prowadzi budowę chodników dla pieszych. W 

2019 roku udało się zmodernizowad chodniki w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyoskiego, 

Karłowicza, Paderewskiego , Kopernika. Łączna kwota inwestycji to ponad 123 450,00zł.  

W ramach opracowanych dokumentacji projektowych planuje się budowę chodnika, jako 

dojście do istniejącego punktu widokowego przy ul. Tuwima w Głuchołazach. Równocześnie 

planuje się zmodernizowad istniejący punkt widokowy.  

Gmina przekazała również  dotację dla powiatu nyskiego na budowę chodników przy 

drogach powiatowych w Jarnołtówku  oraz Markowicach w łącznej kwocie ponad 

107 000,00zł. 

 Od wielu lat trwają prace na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach, w 2019 roku 

przebudowano dwie alejki oraz wykonano prace pielęgnacyjne starodrzewia. W latach 

następnych planowana jest rozbudowa istniejącego cmentarza.  
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Gmina Głuchołazy jest postrzegana jako teren o silnym potencjale rozwojowym w branży 

turystycznej, dlatego trwają inwestycje, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności oferty 

zarówno dla mieszkaoców jak i przybywających turystów w tym zakresie. W roku 2019 

rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice, który będzie 

kontynuowany w 2020r. Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej kładki 

pieszo – rowerowej nad Rzeką Białą Głuchołaską wraz z fragmentem ścieżki pieszo – 

rowerowej przy Stadionie Miejskim w ramach podpisanej umowy w trybie zaprojektuj i 

wybuduj. Zadanie to będzie realizowane w 2020r. – w dniu 16 stycznia 2020r. podpisano 

umowę z Wykonawcą zadania). 

 

Na stadionie miejskim w Głuchołazach trwają prace związane z budową zadaszenia nad 

trybunami sportowymi, ta inwestycja to kwota ok. 425 000,00 zł. 

 

Trwa rozbudowa coraz bardziej znanej 

wśród cyklistów w Polsce głuchołaskiej 

atrakcji tzw. „Złotych Ścieżek” - ścieżek 

rowerowych typu singletrack na terenie 

Góry Parkowej. W 2019 r. rozpoczęła się 

realizacja budowy ścieżki „czerwonej” – 

inwestycja w kwocie ok. 75 000,00 zł, w 

następnym roku będzie dokooczenie 

budowy ścieżki „czerwonej” i budowa 

ścieżki „czarnej”.  

Modernizowano układ wymiany powietrza na kąpielisku w Głuchołazach, teren kąpieliska 

podłączono również do systemu monitoringu alarmowo-wizyjnego, który obejmuje swoim 

zasięgiem teren kąpieliska przy wykorzystaniu 20 kamer, w tym jednej kamery 

termowizyjnej. W ramach rozbudowy siłowni GOSIR zakupiono nowe urządzenia. 
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 W ramach programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – „Otwarte Strefy 

Aktywności” wybudowano siłownię 

plenerową wraz ze strefą relaksu oraz 

placem zabaw przy ul. Bohaterów 

Warszawy w Głuchołazach za kwotę ok. 

100 000 zł. 

 Przy drogach wjazdowych do miasta 

ustawiono tablice informacyjno – 

promocyjne tzw. „witacze” informujące 

o fakcie otrzymania przez Głuchołazy 

tytułu Miasta Orderu Uśmiechu. 

 

 

Nadal prowadzone są inwestycje w 

ramach kompleksowej rewitalizacji 

zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy. Zadanie było realizowane już 2018 r. i jest 

nadal kontynuowane. W 2019 roku zagospodarowano zabytkowy park przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie  w Głuchołazach – za kwotę 1 968 500,00 zł. 
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Przebudowano budynek dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu 

przyległego – za kwotę  2 450 000,00 zł.   

 

Również w 2019 roku rozpoczęto budowę mieszkao chronionych zlokalizowanych w budynku 

przy ul. Tylnej 1  w Głuchołazach. Inwestycja zakooczona w lutym 2020 roku –  koszt 

inwestycji ok. 1 943 000,00 zł) 
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Z uwagi na przeniesienie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 do innego budynku tj. na ulicę 

Kraszewskiego, możliwe było wykonanie przebudowy byłego budynku szkoły przy ul. Aleja 

Jana Pawła II 9 na Dzienny Dom „SENIOR+” tworząc tym samym miejsce spotkao dla 

seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadal wykonywane są inwestycje związane modernizacja placówek oświatowo - 

wychowawczych i żłobka. W 2019r. wykonano wiele koniecznych prac w budynkach PSP nr 3, 

PSP w Bodzanowie i PSP w Nowym Świętowie.   

Po wielu staraniach udało się 

uzyskad zgodę konserwatora 

na realizację sanitariatów w 

PSP w Nowym Świętowie, w 

2019r. inwestycję rozpoczęto i 

jej zakooczenie planowane jest 

w pierwszym kwartale 2020r. 

Wiele prac wykonano w 

obiekcie byłego liceum przy  

ul. Bohaterów Warszawy.  
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Przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej przyłącza instalacji gazowej, 

budowy kotłowni wraz z dostosowaniem przyłączy c.o. i c.w.u. dla Żłobka Miejskiego w 

Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 24 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, ul. 

Kraszewskiego 30 do nowej instalacji. 

W ramach programu ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu 

Południowego wykonano alejkę  wzdłuż Rezerwatu „Las Bukowy” wraz z parkingiem przy 

„Chatce Myśliwskiej”.  

Natomiast w ramach programu ograniczenie antropopresji na różnorodnośd biologiczną, 

dziedzictwo kulturowe i historyczne wykonano prace uzupełniające rewitalizację terenu 

pomiędzy Górnym Stawem, a dawnym hotelem „Leśna” wraz z rewitalizacją „Górnego 

Stawu”.  

 W ramach prowadzonej modernizacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w 2019 roku 

kontynuowano remont korytarzy i części biur. Kupowany jest nowy sprzęt komputerowy 

oraz serwery zapewniające bezpieczeostwo danych osobowych. 
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Od lat konsekwentnie realizowane jest wodociągowanie i kanalizowanie terenu całej gminy. 

W 2019r. ukooczono budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie. 

Przeznaczono również kwotę ok. 600,00 tyś zł na dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” na 

potrzeby przyłączeo do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto zmodernizowano kanalizację 

deszczową w ciągu ul. Ligonia oraz w części ulic Mickiewicza, Prymasa Stefana Wyszyoskiego, 

Słowackiego, Tuwima za około 70 000,00 zł. 

W 2019 roku oddana została do użytku nowa biblioteka przy Centrum Kultury w 

Głuchołazach w ramach tej inwestycji gmina Głuchołazy przekazała dofinansowanie na 

dokooczenie prac oraz wyposażenie biblioteki. 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

Gmina Głuchołazy posiada aktualnie studium zagospodarowania przestrzennego uchwalone 

uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr X/109/11 z dnia 29 czerwca 2011r., która  

to uchwała zmieniała uchwałę Nr LII/320/2002 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia  

8 października 2002r. Na podstawie obowiązującego studium zagospodarowania 

przestrzennego sukcesywnie opracowywane są plany zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie w gminie funkcjonuje 50  Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego : 

32 na terenie miasta Głuchołazy oraz 18 na terenie wiejskim gminy Głuchołazy 

Obowiązujące plany miejscowe (ogółem 50) obejmują powierzchnię 3757 ha, w tym plany 

uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: 3599 ha.  

Powierzchnia gminy Głuchołazy w granicach administracyjnych wynosi 16 807 ha, zatem 

planami jest objęte 22,4% powierzchni gminy. 

W 2019r. trwały prace związane z opracowaniem bądź zmianą 11 Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalono 5 obowiązujących planów (3 na terenie 

miasta, 2 na terenie sołectw).  

W roku 2019 gmina kontynuuje prace związane z procedurą opracowania nowego studium. 

Na mocy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  

27 marca 2003 r. Rada Miejska w Głuchołazach zobligowana była do dokonania oceny 

studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie 

gminy. Dokument taki przyjęto w dniu 3 września 2018r. uchwałą Rady Miejskiej  

w Głuchołazach nr XLV/458/18. 

Ocena została dokonana w szczególności w oparciu o obowiązujące w tym zakresie aktualne 

przepisy oraz wnioski spływające do Urzędu Miejskiego, dotyczące zmian w Miejscowych 

Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż na terenach nie objętych 

MPZP potencjalny inwestor jest zobligowany do uzyskania decyzji o Warunkach Zabudowy, 

które muszą byd zgodne ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego i stanowią podstawę 

do ubiegania się o zezwolenie na budowę, poddano analizie pod względem miejscowości, 

ilośd składanych wniosków o Warunki Zabudowy.  

Jak wynika z powyższych analiz potrzebna jest aktualizacja lub uchwalenie Miejscowych 

Planów Zagospodarowania przestrzennego w szczególności dla Jarnołtówka, Konradowa, 
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Biskupowa, Nowego Świętowa, Charbielina i Gierałcic, gdyż w tych miejscowościach 

występuje największe zainteresowania zmianami przeznaczenia terenu. 

Wspomnianą uchwałą przyjęto również Wieloletni program sporządzania planów 

miejscowych, który został zobrazowany w Tabeli 26. 

 

Tabela 26 

 plan sporządzenia MPZ dla gminy Głuchołazy 

lp. Rodzaj dokumentu planistycznego Obszar  Zakładany termin realizacji 
(orientacyjnie) 

1 Plan miejscowy wsi Bodzanów W granicach administracyjnych wsi 2020 r 

2 Plan miejscowy wsi Jarnołtówek W granicach administracyjnych, z 
wyłączeniem części terenów objętych 
aktualnymi planami 

2020 r 

3 Plan miejscowy wsi Konradów, w tym 
Kolonia Kaszubska 

W granicach administracyjnych wsi 2020 r. 

4 Plan miejscowy wsi Charbielin W granicach administracyjnych wsi 2021 r.  

5 Plan miejscowy wsi Gierałcice W granicach administracyjnych wsi 2021 r. 

6 Plan miejscowy wsi Wilamowice Nyskie W granicach administracyjnych wsi 2022 r. 

7 Plan miejscowy wsi Nowy Las W granicach administracyjnych wsi 2022 r. 

8 Plan miejscowy wsi Polski Świętów W granicach administracyjnych wsi 2022 r. 

9 Plan miejscowy wsi Stary Las W granicach administracyjnych wsi 2023 r. 

10 Plan miejscowy wsi Burgrabice W granicach administracyjnych wsi 2023 r. 

11 Plan miejscowy wsi Podlesie W granicach administracyjnych wsi 2023 r. 

12 Plan miejscowy wsi Sławniowice W granicach administracyjnych wsi 2024 r.  

13 Plan miejscowy wsi Markowice W granicach administracyjnych wsi 2024 r. 

14 Opracowanie planu miejscowego dla 
obszarów  miasta Głuchołazy objętych 
planem z 1995r. 

Tereny objęte poszczególnymi rysunkami  
planu, lub w razie potrzeby większy 
obszar 

W razie potrzeby,  
2019 r. -2022 r. 

 

Wnioski - Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głuchołazy przyjęte uchwałą Nr X/109/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 

2011r. zachowuje aktualnośd w odniesieniu do generalnych założeo i ustaleo Studium m.in. 

w zakresie: kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasad ochrony 

środowiska i jego zasobów, rozwoju systemu transportowego, rozwoju infrastruktury 

technicznej. Natomiast jest częściowo nieaktualne z uwagi na zmiany w przepisach prawa  

i zmiany w danych, dlatego też prowadzone są prace nowym studium. Ponadto spora częśd 

gminy nie posiada nadal planów miejscowych. Obowiązujące plany sprzed 2003r. nie utraciły 

mocy, lecz z uwagi na zmiany przepisów uzasadnione jest przeprowadzenie zmiany ww. 

planów w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. Z uwagi  

na ruch inwestycyjny i zainteresowanie zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

zmieniające się stale przepisy uzasadnione jest aktualizowanie istniejących planów oraz 
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opracowanie planów miejscowych dla miejscowości wykazanych w dokumencie i w Tabeli 27 

w celu uporządkowania zabudowy istniejącej oraz zabudowy planowanej.  

W latach następnych planuje się stopniowe prace w zakresie zmiany planu lub sporządzenia 

planu dla terenów, które nie zostały wykazane w Tabeli 27. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

W gminnej gospodarce odpadami komunalnymi od 2013r. nastąpiła zmiana systemu 

zbierania odpadów komunalnych i wnoszenia opłat za ten odbiór. Ustawa o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach wymusiła obowiązek organizacji odbioru i segregacji 

odpadów komunalnych jak również poboru opłat.  

Na terenie gminy Głuchołazy odbiór odpadów komunalnych prowadzi od czerwca 2017r. 

firma EKOM sp. z o.o., która to firma wybrana została w postępowaniu przetargowym  

na okres czterech lat. Firma EKOM w ramach obowiązującej umowy prowadzi w obrębie 

miasta Głuchołazy Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK) gdzie 

mieszkaocy mogą bezpłatnie oddad surowce wtórne i odpady, które nie są odpadami 

komunalnymi (np. trawę, gruz, meble, opony). Prowadzony system zbiórki odpadów 

komunalnych dzieli odpady na cztery frakcje: odpady komunalne zmieszane, odpady 

komunalne zbierane jako frakcja „sucha”, szkło, odpady zielone. Prowadzony jest również 

system akcyjny tzw. ”wystawka” polegająca na zbieraniu z terenu gminy wystawionych przez 

mieszkaoców przed nieruchomośd odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony). Na terenach miejskich odbierane 

są również odpady zielone typu „trawa”, „liśd” i „choinka”. W gminie obowiązują 

następujące harmonogramy: 

 miasto – zabudowa jednorodzinna, (częstotliwośd odbioru odpadów zmieszanych – 

dwa razy w miesiącu, suchych – raz w miesiącu), 

 miasto – zabudowa wielolokalowa, (częstotliwośd odbioru odpadów zmieszanych – 

osiem razy w miesiącu, suchych – dwa razy w miesiącu), 

 miasto – firmy, (częstotliwośd odbioru odpadów zmieszanych – dwa razy w miesiącu, 

suchych – raz w miesiącu), 

 tereny wiejskie - zabudowa jednorodzinna,(częstotliwośd odbioru odpadów 

zmieszanych – dwa razy w miesiącu, suchych – raz w miesiącu), 
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 tereny wiejskie - wielolokalowa, (częstotliwośd odbioru odpadów zmieszanych – 

osiem razy w miesiącu, suchych – dwa razy w miesiącu), 

 ogrody działkowe – odpady komunalne, (częstotliwośd odbioru odpadów 

zmieszanych – dwa razy w miesiącu, suchych – raz w miesiącu), 

 ogrody działkowe – odpady zielone (częstotliwośd odbioru odpadów zielonych – raz 

w miesiącu), 

 

Koszt odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych pozostały w 2019r. na 

niezmienionym poziomie do roku 2018 i nadal wynoszą 10 zł na mieszkaoca (stawka 

miesięczna) za odpady gromadzone w sposób selektywny, natomiast odpady zmieszane 

(niesegregowane) to 18 zł na mieszkaoca (stawka miesięczna) i jest nadal jednym z 

najniższych na terenie gmin wchodzących w skład powiatu nyskiego. 

Ochrona środowiska  

W 2019 roku na terenie gminy Głuchołazy po raz kolejny prowadzony był program 

propagujący tematykę ochrony środowiska. Jego celem było rozbudzenie świadomości 

ekologicznej mieszkaoców gminy 

Głuchołazy w związku 

z prowadzeniem selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

Organizatorem tego 

przedsięwzięcia był Burmistrz 

Głuchołaz, przy udziale środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Osiągnięcie celu możliwe było m.in. poprzez prawidłowe postępowanie z odpadami 

(makulaturą, butelkami PET, puszkami, butelkami szklanymi oraz zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym) na terenie gminy Głuchołazy oraz przekazaniem do 

recyklingu. Postawa ekologiczna mieszkaoców nagradzana była poprzez wręczanie sadzonki 

drzewka lub krzewu za dostarczenie odpowiedniej ilości posegregowanych odpadów. Druga 

edycja akcji ekologicznej „odpady oddajesz, drzewko dostajesz” skierowana była do 

wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które położone są na terenie gminy 

Głuchołazy, będących osobami fizycznymi, którzy są objęci opłatami za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi.  

Starannie wysegregowane w/w odpady były dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Konradowie.  

 

 

Akcja ekologiczna pn. „Odpady oddajesz, drzewko dostajesz II” prowadzona była na terenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Konradowie w następujących 

terminach : 

- 01.04.2019r. w godzinach od 11 do 14 do rozdania było  350 szt. sadzonek krzewów z gat. 

forsycja, jaśminowiec, kalina, lilak, magnolia, hortensja, tawuła, trzmielina, pigwowiec 

japooski, róża; 

- 16.04.2019r. w godzinach od 11 do 14 do rozdania było 350 szt. sadzonek krzewów z gat. 

forsycja, jaśminowiec, kalina, lilak, magnolia, hortensja, tawuła, trzmielina, pigwowiec 

japooski, róża; 

- 20.05.2019r. w godzinach od 11 do 14 do rozdania było 350 szt. sadzonek krzewów z gat. 

forsycja, jaśminowiec, kalina, lilak, magnolia, hortensja, tawuła, trzmielina, pigwowiec 

japooski, róża; 

Celem akcji ekologicznej było: 

 propagowanie wśród lokalnej społeczności zasad selektywnej zbiórki odpadów,  

 inspirowanie działao na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego najbliższej 

okolicy, 

 zapoznanie mieszkaoców ze sposobami zapobiegania degradacji otaczającej nas 

przyrody, 

 uświadamianie mieszkaoców o potrzebie systematycznego pogłębiania wiedzy i 

świadomości ekologicznej.  

Pierwszy w 2019 roku etap akcji ekologicznej pn. „Odpady oddajesz, drzewko dostajesz”, 

który miał miejsce w dniu 01.04.2018r. cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, do 

PSZOK w Konradowie zgłosiło się 43 właścicieli nieruchomości. W czasie trwania III etapu 

akcji rozdysponowane zostały wszystkie 350szt. sadzonek  krzewów z gat. forsycja, 

jaśminowiec, kalina, lilak, magnolia, hortensja, tawuła, trzmielina, pigwowiec japooski, róża 
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Mieszkaocy w zamian za sadzonki dostarczyli:1190 kg makulatury, 48 kg puszek, 213 kg 

butelek PET, 309 szt. drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 45 szt. 

dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 490kg butelek szklanych 

W ramach promocji akcji wydano mieszkaocom, którzy wyrazili chęd przyjecia, 30 karmników 

dla ptaków. 

W dniu 29.04.2019r. PSZOK w Konradowie odwiedziło 46 właścicieli nieruchomości który 

dostarczyli następujące ilości odpadów: 1301 kg makulatury,  65 kg puszek, 58 kg butelek 

PET, 251 szt. drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 56zt. dużego 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 371kg butelek szklanych 

za które otrzymali łącznie 310szt. sadzonek  krzewów z gat. forsycja, jaśminowiec, kalina, 

lilak, magnolia, hortensja, tawuła, trzmielina, pigwowiec japooski, róża 

W ramach promocji akcji wydano mieszkaocom, którzy wyrazili chęd przyjęcia,  

30 karmników dla ptaków. 

Pozostałe sadzonki krzewów, które nie zostały rozdysponowane podczas terminu 

prowadzenia akcji zostały posadzone na działkach stanowiących własnośd Gminy Głuchołazy 

tj. na terenach sołectwa Sucha Kamienica, Pokrzywna. 

W dniu 20.05.2019r. PSZOK w Konradowie został odwiedzony przez 35 właścicieli 

nieruchomości którzy otrzymali łącznie 292 szt.  sadzonek  krzewów z gat. forsycja, 

jaśminowiec, kalina, lilak, magnolia, hortensja, tawuła, trzmielina, pigwowiec japooski, róża 

Pozostałe sadzonki krzewów które nie zostały rozdysponowane podczas V terminu 

prowadzenia akcji zostały posadzone na działkach stanowiących własnośd Gminy Głuchołazy 

tj. na terenach sołectwa Charbielin, Podlesie. 

Mieszkaocy w zamian za sadzonki dostarczyli: 494 kg makulatury, 85,5kg puszek, 65 kg 

butelek PET, 260 szt. drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 82 szt. 

dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 327kg butelek szklanych. 

W ramach promocji akcji wydano mieszkaocom, którzy wyrazili chęd przyjęcia, 30 karmników 

dla ptaków. 

Akcja ekologiczna objęła swym oddziaływaniem wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Głuchołazy. 

Podstawowym efektem ekologicznym omawianego programu było propagowanie wśród 

lokalnej społeczności zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz inspirowanie działao na rzecz 

poprawy stanu środowiska naturalnego najbliższej okolicy. Ważnym czynnikiem było 
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zapoznanie uczestników programu, ze sposobami zapobiegania degradacji otaczającej nas 

przyrody, a także uświadamianie o potrzebie systematycznego pogłębiania wiedzy i 

świadomości ekologicznej. 

Zbiórka makulatury, puszek aluminiowych, butelek PET, butelek szklanych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego stanowiły bodziec do kontynuowania 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych i uświadomiły potrzebę codziennego segregowania 

odpadów w miejscu zamieszkania i pracy. Ponadto wykonano 100 sztuk plakatów oraz 1700 

ulotek, które zostały rozpropagowane wśród mieszkaoców Gminy Głuchołazy celem 

promocji akcji ekologicznej pn.”Odpady oddajesz, drzewko dostajesz II”. 

 

Oświata i opieka nad dziedmi do lat 3 

Oświata  

Rok szkolny 2018/2019 był rokiem szczególnym dla oświaty, gdyż w czerwcu 2019 roku 

zakooczyły swoją 

działalnośd gimnazja. Od 

początku roku szkolnego 

2019/2020 w gminie 

Głuchołazy funkcjonowało 

17 placówek oświatowych 

z czego 9 prowadzonych 

było przez inne organy niż 

gmina. Łącznie uczęszczało 

do tych szkół 1525 dzieci 

natomiast do przedszkoli uczęszczało łącznie 596 dzieci. 

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Głuchołazy zlokalizowane są na terenie miasta 

oraz wsi Bodzanów i Nowy Świętów. W gminie Głuchołazy funkcjonuje 1 niepubliczne 

przedszkole z oddziałem żłobkowym i 8 placówek prowadzonych przez Stowarzyszenia, które 

zlokalizowane są na terenie wiejskim. W szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia 

nauczyciele są zatrudnieni na podstawie ustawy Kodeks pracy. Wszystkie te szkoły korzystają 

z subwencji należnej szkołom nauczającym języka mniejszości  narodowej. Szkoły 

stowarzyszeniowe funkcjonują w budynkach użyczanych bezpłatnie przez gminę Głuchołazy. 

  



 Głuchołazy – Miasto Orderu Uśmiechu  

52 

 

W tabelach 27 i 28 przedstawiono ilośd klas i uczniów uczęszczających do danej placówki: 

Tabela 27 

Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy 

lp. Nazwa jednostki oświatowej 
Ilośd 

oddziałów 
przedszkol. 

Liczba dzieci 
przedszkol. 

średnia ilośd 
dzieci na 
oddział 

ilośd 
oddziałów 
szkolnych 

ilośd uczniów 
średnia ilośd 
uczniów na 

klasę 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 0 0 0 27 526 19 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 0 0 0 17 
292+4 in. 

rew 
17 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 0 0 0 8+4 gim 223 19 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 3 72 24 7 70 10 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Św. 2 32 16 7 60 9 

6. Publiczne Przedszkole Nr 1 6 145 24 0 0 0 

7. Publiczne Przedszkole Nr 2 z oddz. Konradów 8 195 24 0 0 0 

x Razem 19 444 23 70 1171+4 17 

  

Tabela 28 

Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia i osoby prywatne 

lp. Nazwa jednostki oświatowej 
Ilośd 

oddziałów 
przedszkol. 

Liczba 
dzieci 

przedszkol. 

średnia 
ilośd dzieci 
na oddział 

ilośd 
oddziałów 
szkolnych 

ilośd 
uczniów 

średnia 
ilośd 

uczniów na 
klasę 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Burgrabicach 
1 23 23 8 55 7 

2. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jarnołtówku 
1 16 16 7 56+1 in.rew 8 

3. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym 

Lesie 
2 32 16 7 47 7 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Sławniowicach 
1 5 5 6 21 4 

5. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskim 

Św. 
1 17 17 7 39 6 

6. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Charbielinie 
1 24 24 7 34 5 

7. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Biskupowie 
1 15 15 7 30 4 

8. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Gierałcicach 
1 20 20 7 50 7 

10 Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” Gł-zy 2 26 26 0 0 0 

x Razem 11 152 14 57 344 6 
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W gminie Głuchołazy funkcjonują dwa publiczne przedszkola oraz pięd oddziałów 

przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenie wiejskim, są to placówki dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy. Na terenach wiejskich w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia działa 11 oddziałów 

przedszkolnych, prowadzone jest również jedno prywatne przedszkole niepubliczne na 

terenie Głuchołaz. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym uczestniczą w dodatkowych 

zajęciach świadczonych w placówkach, które oferują bogatą ofertę ponadprogramową. 

Należy nadmienid, ze zajęcia organizowane są nieodpłatnie. W gminie Głuchołazy w roku 

2019 nie było również dzieci oczekujących na przyjecie do przedszkola. 

W 2019r. wzorem wielu poprzednich lat Gmina finansuje naukę pływania dla dzieci klas 

drugich szkół podstawowych, w zajęciach tych biorą udział również dzieci ze szkół, dla 

których organem prowadzącym są Stowarzyszenia. 

 

 Ocena jakości nauczania w głuchołaskich szkołach odbywa się corocznie poprzez 

sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów kooczących kolejny etap nauki. Na mocy ustawy 

o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 zniesiono obowiązek sprawdzianu wiedzy i 

umiejętności szóstoklasistów. Zatem analiza jakości nauczania w 2019r. może odbywad się 

na podstawie egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty.                                  

 

Do egzaminu gimnazjalnego 10-12 kwietnia 2019r. przystąpiło w województwie 7489 

uczniów klas trzecich.   W powiecie nyskim liczba zdających wynosiła 1067, a w gminie 

Głuchołazy 164 gimnazjalistów.  
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

  

Tabela 29 

                                  Średni  wynik %   

Wyszczególnienie gminy województwa powiatu 

częśd humanistyczna j.polski – 58,3                      
historia,  WOS – 50,6 

j. polski – 60,4,   
historia,   WOS – 56,6 

j.polski – 58,6 
historia,  WOS – 54,7 

częśd 
matematyczno-
przyrodnicza 

Matematyka – 32,7               
p.przyr. – 42,4 

Matematyka – 40,3 
 p. przyr. – 48,2 

Matematyka – 37,0              
p.przyr – 45,6 

częśd językowa 
język angielski 
  
język niemiecki 

 Podstawowy – 62,4 
rozszerzony – 46,1 
  
podstawowy – 52,8 
rozszerzony – 18 

 Podstawowy – 68,9 
rozszerzony – 52,4 
  
podstawowy – 62,9 
rozszerzony – 62,5 

 Podstawowy – 63,3 
rozszerzony – 46,3 
  
podstawowy – 54,6 
rozszerzony – 29,3 

  

 Wyniki gimnazjów 

Tabela 30 

Średni wynik  % 

Gimnazja  Publiczne Gimnazjum   Nr1 Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 3 (P Gim   Nr 2) 

Niepubliczne Gimnazjum                            
w Jarnołtówku 

częśd humanistyczna j. polski – 59,6                   
 historia, wos – 52,2  

j. polski – 57,4  
historia, wos – 49,5  

j. polski – 58,4  
historia, wos – 50,8  

częśd matematyczno-
przyrodnicza 

Matematyka – 35,6          
 przyroda – 45,6  

Matematyka – 31,2 
 przyroda – 40 

Matematyka – 28,2   
przyroda – 43,1  

częśd językowa 

Język angielski Podstawowy – 70 
Rozszerzony – 55,6 

Podstawowy – 57,8 
rozszerzony – 40,7         

Podstawowy –51,3 
rozszerzony – 27,7   

język niemiecki  Podstawowy 43,0 
Rozszerzony - 18 

podstawowy – 54,8 

Liczba uczniów kl. III    
63 89 12 

Źródło danych: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, stan na dzieo 29 czerwca 

2019r. 

 

 Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakośd usług dydaktycznych 

świadczona jest na  dobrym poziomie. Jednak wyniki z poszczególnych części egzaminu w  

kilku przypadkach są niższe od średniej wojewódzkiej i powiatowej. Podejmowanie szeregu 

innowacji pedagogicznych, szeregu działao diagnozujących wyniki nauczania oraz 
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monitorowanie realizacji podstawy programowej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 korzystnie 

wpłynęło na osiąganie sukcesów przez uczniów, które przełożyły się na zdecydowanie lepsze 

wyniki niż w latach poprzednich. 

Nadmienid należy, że w Gminie Głuchołazy ilośd nauczycieli dyplomowanych wynosi 68% 

ogółu nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela. 

 

Egzamin ósmoklasisty   został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Uczniowie, 

którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, 

napisali egzamin 3, 4 i 5 czerwca br. 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista 

przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 

1) języka polskiego 

2) matematyki 

3) języka obcego nowożytnego. 

2. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej uczniowie 

szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w 

klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Egzamin 

ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeo musi do niego 

przystąpid, aby ukooczyd szkołę. 

Do egzaminu w województwie opolskim przystąpiło 7897 uczniów, w powiecie nyskim 1065, 

a w gminie Głuchołazy 158 uczniów. 

  

Średnie wyniki procentowe szkół z egzaminu ósmoklasisty 

Tabela 31 

Przedmiot Gmina Powiat Województwo 

Język polski 59,1 58,4 60,8 

matematyka 39,5 39,3 43,4 

Język angielski 60,0 58,0 58,4 

Język niemiecki 42,3 42,2 54,6 
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Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Tabela 32 

szkoła 
liczba 

ósmoklasistów 
j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

PSP Nr 1 57 54,6 34,3 58,8 58 

PSP Nr 2 36 57,2 44,3 64 0 

PSP Nr 3 8 67,8 46,3 60,3 0 

PSP Bodzanów 8 55,5 37,1 47,3 0 

PSP Nowy Św. 6 82,0 45,2 74,7 0 

   

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia 

Tabela 33 

szkoła 
liczba 

ósmoklasistów 
j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

PSP Gierałcice 4 62,5 55,8 70,8 0 

PSP Charbielin 6 66,0 52,8 46,3 0 

PSP Biskupów 1 60,0 30,0 28,0 0 

PSP Burgrabice 7 70,9 43,1 60,3 0 

PSP Jarnołtówek 12 54,0 24,8 49,4 39,2 

PSP Polski Św. 6 63,0 42,3 57,7 0 

PSP Stary Las 7 66,3 47,6 74,1 0 

  

              W roku szkolnym 2018/2019 Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 

wspólnie ze szkołami miejskimi zorganizował 18 konkursów przedmiotowych dla szkół 

podstawowych  i gimnazjów, w których udział wzięło 279 uczniów. Wszystkie konkursy 

przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Przygotowanie                                      

i przeprowadzenie ich nie budziło żadnych zastrzeżeo jak również protestów ze strony 

uczestników. Na każdym konkursie dla wszystkich uczestników przygotowany był 

poczęstunek,  a dla zwycięzców wyłonionych przez poszczególne komisje konkursowe cenne 

nagrody książkowe bądź rzeczowe.  
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Od  07 do 11 stycznia 2019 r. na terenie gminy Głuchołazy odbywały się Wojewódzkie 

Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – etap gminny. 92 uczniów ze 

szkół podstawowych wzięło udział w pięciu konkursach .                                                                             

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach, 

biorący udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego w roku 

szkolnym 2018/2019 zdobyli : 

I miejsce w etapie powiatowym i V miejsce w etapie wojewódzkim. 

  

Od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Głuchołazy 

odbywały się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów – etap gminny.  

W etapie szkolnym uczestniczyło 385 uczniów, w etapie gminnym uczestniczyło 61 uczniów. 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: 

1. Zwyciężczyni konkursu Języka Angielskiego – uczennica Niepublicznego Gimnazjum w 

Jarnołtówku uzyskała na etapie wojewódzkim tytuł FINALISTY, 

2. Zwyciężczyni konkursu Języka Francuskiego – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 

3 na etapie wojewódzkim uzyskała tytuł FINALISTY. 

   

Dla uczniów wyróżniających się w nauce lub sporcie fundowane są nagrody i stypendia 

Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej, przyznawanej na zakooczenie 

roku szkolnego za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce (średnia 5,0 i powyżej) oraz 

wzorowe zachowanie. 180 wyróżnionych uczniów otrzymało okolicznościowe medale, 

dyplomy oraz talon na lody, 132 uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Głuchołazy 

otrzymało stypendium pieniężne w wysokości 248 złotych. Uczniowie ze szkół prowadzonych 

przez Stowarzyszenia również otrzymali gratyfikacje pieniężne od swoich organów 

prowadzących (27 uczniów). 

Drugim stypendium o charakterze motywacyjnym są stypendia za osiągnięcia sportowe                        

za ubiegły rok szkolny. Uczniowie do stypendium rekomendowani byli przez dyrektorów 

szkół oraz kluby sportowe działające na terenie gminy. W styczniu 2019 roku odbyła się 

uroczystośd wręczenia medali, dyplomów i stypendiów uczniom, którzy osiągnęli najlepsze 

wyniki sportowe w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia w wysokości 248 złotych otrzymało 

80 uczniów. 
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Uczniowie korzystają również z pomocy o charakterze socjalnym w formie stypendiów, 

których wypłacono dla 105 uczniów oraz dofinansowania zakupu podręczników, która to 

pomoc udzielana jest uczniom niepełnosprawnym. 

Opieka nad dziedmi do lat trzech 

Żłobek Miejski w Głuchołazach jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie 

jednostki budżetowej, do której zapisanych jest 85 dzieci. Żłobek czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 5.30 do godz. 16.00. Budynek żłobka samodzielny, wybudowany jako 

typowy z przeznaczeniem na działalnośd żłobka. W żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce.  

 

 

Placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe. Pomieszczenia grup podzielone są na sale 

zabaw, w których znajdują się kąciki do zajęd tematycznych, sale zabaw ruchowych, 

sypialnie, szatnie, łazienki oraz wózkownie. Posiłki w każdej z grup spożywane  

są w jadalniach. Placówka posiada również własną kuchnię, pralnię oraz ogrodzony plac 

zabaw. Żywienie dzieci jest zgodne z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka w Łodzi, w oparciu  

o które układane są jadłospisy. Kuchnia żłobka jest przygotowana do realizacji zaleceo 
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dietetycznych stosownie do wieku dzieci, z uwzględnieniem dzieci z alergiami  

i nietolerancjami pokarmowymi . 

Obecnie w kolejce na przyjecie do żłobka oczkuje ok. 25 dzieci, sytuacja w stosunku do roku 

2018 uległa poprawie dzięki wyremontowaniu pomieszczeo zajmowanych przez Świetlicę 

Terapeutyczną, dzięki czemu zwiększona została ilośd miejsc w żłobku. 

Opłata za żłobek ustalona  jest Uchwałą Rad Miejskiej w Głuchołazach Nr V/51/19 z dnia  

27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 

w Głuchołazach i w roku 2019 wynosiła : 

 opłata stała 16,20 zł dziennie za pierwsze dziecko, 

 opłata stała 12,38 zł dziennie za jednoczesny pobyt drugiego dziecka, 

 z opłaty stałej zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni wychowujący  troje lub 

więcej dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni wychowujący co najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne, 

 opłata pokrywająca całkowite koszty zakupu surowców do przygotowania posiłków 

oraz częściowe koszty ich przygotowania w wysokości 4,00 zł dziennie. 

Rada Miejska w Głuchołazach jako jedna z nielicznych, a jedyna w odniesieniu do gmin 

powiatu nyskiego, na których terenie funkcjonują żłobki, wprowadziła Uchwałą Nr III/28/14  

z dnia 29 grudnia 2014r. całkowite zwolnienie z opłaty stałej dla rodziców i opiekunów 

prawnych wychowujących troje lub więcej dzieci oraz rodziców i opiekunów prawnych 

wychowujących, co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne, co z kolei doskonale wpisuje 

się w prorodzinną politykę prowadzoną przez Gminę Głuchołazy. 

 

 

 

Wykorzystanie środków unijnych 

Gmina Głuchołazy w 2019r. kontynuowała bardzo dobrą absorbcję środków unijnych z 

różnych funduszy dostępnych dla naszej jednostki na terenie województwa opolskiego. 

W tym okresie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 -2020 zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących projektów: 
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1. „Ograniczenie antropopresji na różnorodnośd biologiczną, dziedzictwo kulturowe 

historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej. 

Projekt realizowany wspólnie z Gminami: Prudnik, Głubczyce, Kietrz, Branice i 

Powiatem Głubczyckim. Dotyczy ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, który stanowi strefę funkcjonalną dla 

wymienionych partnerów. Realizacja części zadao projektu rozpoczęła się w 2018 roku a 

zakooczona została w 2019r. Wartośd projektu: koszty ogółem – 6 583 081,39 PLN, koszty 

kwalifikowalne – 5 933 178,26 PLN, dofinansowanie – 4 723 031,73 PLN 

2.  „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” 

  Projekt partnerski realizowany przez Gminę Głuchołazy wspólnie z Gminą  

Otmuchów, Gminą Biała, Gminą Prudnik. Gmina Głuchołazy jest liderem projektu. Realizacja 

projektu rozpoczęła się w 2019r. i będzie kontynuowana w latach kolejnych zgodnie z 

podpisaną umowa o dofinansowanie. Wartośd projektu dla Gminy Głuchołazy: 4 306 019,55 

PLN, dofinansowanie: 1 692 793,61 PLN. 

3. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” 

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Powiatem Nyskim, Gminą Otmuchów i Gminą 

Pakosławice, dotyczy alejki spacerowej wzdłuż rezerwatu „Las Bukowy”. Wartośd części 

projektu dla Gminy Głuchołazy: koszty ogółem – 1 090 832,24 PLN, dofinansowanie – 750 

000 PLN. 

4. „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy 

szansą na aktywizację społeczności lokalnej”. Projekt rozpoczęty w roku 2018, 

kontynuowany w 2019r.  W latach następnych pozostało do realizacji zadanie 

„Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki”. Wartośd 

projektu: koszty ogółem – 10 730 912,42 PLN, koszty kwalifikowalne – 9 300 915,94 

PLN, dofinansowanie – 4 999 882,56 PLN. 

5. „Wsparcie przedszkoli w Gminie Głuchołazy”, Wartośd projektu: 305 000,00zł, 

dofinansowanie: 259 250,00 zł  

Z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Głuchołazach zrealizował projekt  „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie 

usprawnieo organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach“. Całkowita 

wartośd projektu wynosi 379 455,45 zł, dofinansowanie projektu z UE: 379 455,45 zł  
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Z środków programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZECHY – POLSKA 2014-20 realizowany jest 

projekt partnerski „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik – 

Nysa“. Partnerzy projektu:  Město Jeseník, Gmina Głuchołazy, Gmina Nysa. Wartośd części 

projektu realizowanego przez Gminę Głuchołazy: 2 200,00 Euro, dofinansowanie 1 870,00 

Euro. Również z tego programu ale z 

modułu mikroprojektów Gmina 

Głuchołazy pozyskała dofinansowanie 19 

663,05 euro na realizację przez Publiczną 

Szkołę Podstawową w Bodzanowie, 

projektu „Przy granicy mieszkamy - 

wkrótce się spotkamy", projekt jest w 

trakcie realizacji. 

 

Z środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 spółka 

gmina Wodociągi sp. z o.o. zrealizowała projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Stary Las i Nowy Las“. Wartośd projektu: całkowita – 3 032 334,57 PLN netto, 

koszty kwalifikowane: 2 734 599,96 PLN, kwota dofinansowania: 1 500 000,00 PLN. W latach 

2107-2019 w celu realizacji tego projektu z budżetu gminy dokapitalizowanie spółkę 

„Wodociągi” kwotą w wysokości 2 000 000 zł  

 

Z środków PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 

zrealizowano projekt złożony przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania 

Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ,,E-aktywni mieszkaocy Gminy 

Głuchołazy” realizowany był ramach projektu grantowego “E-aktywni mieszkaocy 

województwa śląskiego i opolskiego”. Wartośd projektu:  84 000,00zł, dofinansowanie: 

84 000,00zł. 
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Społeczeństwo obywatelskie 

Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski w gminie Głuchołazy w 2019r. był organizowany już po raz czwarty. 

Dzięki złożonym przez obywateli projektom i udziale w głosowaniu wykonano wiele zadao 

służących mieszkaocom a przede wszystkim mieszkaocom sołectw Gminy Głuchołazy. 

Podczas naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok  

złożone zostały 23 wnioski, w wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno-formalnej  

2 wnioski odrzucono,  do głosowania zakwalifikowano 21 wniosków. 

Głosowanie odbyło się w dniu 16 maja 2019r. w godzinach 12.00-18.00 w 20 punktach 

przygotowanych do głosowania na terenie gminy Głuchołazy. Łącznie oddano  4 189 

ważnych głosów oraz 70 głosów nieważnych. Ponadto z uwagi na fakt, że w okręgu wiejskim 

nr 1 – kategoria „duże projekty”, zgłoszona została 1 propozycja zadania, na podstawie § 2 

ust. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy nie przeprowadzono  

głosowania w okręgu w/w kategorii. 

I. Lista wniosków w kategorii ,,duże projekty” okręg miejski 

1) Nowe wyposażenie do nowej biblioteki w Głuchołazach projekt uzyskał 456 

głosów 

2) Dmuchany, letni park dziecięcej rozrywki w Głuchołazach projekt uzyskał 57 

głosów 

3) Rozbudowa placu zabaw przy ul. Moniuszki w Głuchołazach w Głuchołazach 

projekt uzyskał 124 głosy 

4) Budowa lub remont obiektów, dróg będących własnością gminy w 

Głuchołazach projekt uzyskał 259 głosów 

5) Międzyszkolne Centrum Edukacyjne - ,,Ciekawi świata” w Głuchołazach 

projekt uzyskał 59 głosów 

II. Lista wniosków w kategorii ,,duże projekty” okręg wiejski nr 2 

1) Remont dużej sali świetlicy  wiejskiej w Biskupowie projekt uzyskał 332 głosy 

2) Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, 

Gierałcice): Budowa zadaszenia przy świetlicy na boisku sportowym w Nowym 

Świętowie. Ocieplenie części świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Gierałcicach projekt uzyskał 482 głosy 

III. Lista wniosków w kategorii ,,małe projekty” okręg miejski 
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1) Zakup ,,interaktywnej podłogi” do biblioteki  w Głuchołazach projekt uzyskał 

516 głosów 

2) Gminny Dzieo Dziecka w Głuchołazach projekt uzyskał 163 głosy  

3) Mosty Kultury Festival w Głuchołazach projekt uzyskał 137 głosów 

4) Chór dzieciom w Głuchołazach projekt uzyskał 101 głosów 

5) Głuchołaski Kulturalny autobus w Głuchołazach projekt uzyskał 29 głosów 

IV. Lista wniosków w kategorii ,,małe projekty” okręg wiejski nr 1 

1) Podniesienie poziomu bezpieczeostwa mieszkaoców poprzez zakup sprzętu 

zapewniającego gotowośd bojową OSP Jarnołtówek projekt uzyskał 190 

głosów 

2) Wyposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia ruchowo-zabawowe w 

Jarnołtówku projekt uzyskał 67 głosów 

V. Lista wniosków w kategorii ,,małe projekty” okręg wiejski nr 2  

1) Bezpiecznie i Zdrowo w Wilamowicach Nyskich projekt uzyskał 130 głosy  

2) Remont małej sali świetlicy  wiejskiej w Biskupowie projekt uzyskał 273 głosy 

3) Dzieci bezpieczne, wesołe i zdrowe w Sławniowicach projekt uzyskał 108 

głosów  

4) Zakup namiotów biesiadnych w sołectwach Sucha Kamienica, Markowice, 

Polski Świętów projekt uzyskał 307 głosów 

5) Zaopatrzenie techniczne ,,II Zjazdu Głodnych Pana” w Nowym Świętowie 

projekt uzyskał 130 głosów 

6) Ocieplenie części świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach 

projekt uzyskał 269 głosów 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy do 

realizacji rekomendowane były następujące propozycje zadao: 

 

Okręg Miejski Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr 1 - Nowe wyposażenie do 

nowej biblioteki     

Okręg Miejski Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr 1 Zakup ,,interaktywnej 

podłogi” do biblioteki; Nr 2 ,,Gminny Dzieo Dziecka” 
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Okręg wiejski nr 1 Kategoria „Duże projekty”: Propozycja „Budowa siłowni 

zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie” (§ 2 ust. 6 

Regulaminu) 

Okręg wiejski nr 1 Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr 1 - Podniesienie 

poziomu bezpieczeostwa mieszkaoców poprzez zakup sprzętu zapewniającego 

gotowośd bojową OSP Jarnołtówek 

Okręg wiejski nr 2 Kategoria „Duże projekty”: Propozycja Nr 2 - Modernizacja 

przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice): Budowa 

zadaszenia przy świetlicy na boisku sportowym w Nowym Świętowie. Ocieplenie 

części świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach 

Okręg wiejski nr 2 Kategoria „Małe projekty”: Propozycja Nr 3- Zakup namiotów 

biesiadnych 

 

Inicjatywa lokalna 

 Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działao zgłaszanych przez 

mieszkaoców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkaocy zgłaszają pomysły  

i deklarują udział w ich realizacji, który może mied formę wkładu rzeczowego, finansowego 

lub pracy społecznej. Podstawą prawną funkcjonowania inicjatywy lokalnej jest ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Rada Miejska w Głuchołazach w 2011r. podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego, na mocy której 

Burmistrz Głuchołaz powołał Zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych. 

Zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych odbył w 2019 roku 4 posiedzenia. Do Urzędu 

Miejskiego w Głuchołazach do dnia posiedzenia Zespołu wpłynęło 7 wniosków o wsparcie 

inicjatywy lokalnej. Wniosek, złożony przez grupę inicjatywną ,,Wszyscy razem” dot. 

umocnienia skarp i rowów płytami prefabrykowanymi na odcinku 300m rowu przy drodze 

gminnej. Ten wniosek został wycofany.  

Pozostałym wnioskom nadano numery zgodnie z kolejnością wpływu: 

 Wniosek nr 1 – „Wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej w Pokrzywnej od wjazdu 

do kooca posesji 99”, złożony przez grupę inicjatywną ,,Pokrzywna” (wartośd zadania 

48 031,60 zł, wnioskowana kwota 33 531,60  zł) 
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 Wniosek nr 2 - ,,Poprawa jakości drogi/remont drogi”, złożony przez grupę 

inicjatywną  ,,Mieszkaocy Konradowa ulica Kolonia Kaszubska 2a,2b,2c,2d,2e,2ł” 

(wartośd zadania 41.129,88 zł, wnioskowana kwota 28.790,92 zł) 

 Wniosek nr 3 – „Remont pomieszczenia biblioteki wiejskiej w Jarnołtówku”, złożony 

przez grupę inicjatywną ,,Z kulturą” (wartośd zadania 9.009,00 zł , wnioskowana 

kwota 4.795,00 zł) 

 Wniosek nr 4 – „Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego”, złożony przez 

,,Samodzielne Koło Gospodyo Wiejskich” w Charbielinie (wartośd zadania 20.000,00 

zł, wnioskowana kwota                14.000,00 zł),  

 Wniosek nr 5 – ,,Miejsce publiczne miejscem dla wszystkich”, złożony przez grupę 

inicjatywną  „Komitet Społeczny Miejsce publiczne miejscem dla wszystkich” (wartośd 

zadania 21.240,00 zł, wnioskowana kwota 14.840,00 zł). Miejsce wykonania zadania: 

boisko sportowe w Nowym Świętowie. W ramach realizacji zadania przewidziano: 

budowę chodnika, schodów i zadaszenia na boisku sportowym.` 

 Wniosek nr 6 – ,,Remont i modernizacja ogrodzenia szkolnego w Jarnołtówku nr 

109”, złożony przez grupę inicjatywną  „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek” 

(wartośd zadania 84.255,00 zł, wnioskowana kwota 21.063,75 zł) .  

 

Łączna wartośd projektów  223.665,48 zł 

Łączna kwota wnioskowana  117.021,27 zł 

Kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Głuchołazy 50.000,00 zł 

W wyniku rozstrzygnięd Burmistrza do realizacji przyjęto następujące wnioski 

  

Tabela 34 

 
L.p. 

Nazwa inicjatywy i miejsce 

realizacji 
Stan 

realizacji  
Wartośd 
zadania 

Kwota 
wnioskowana 

Faktyczna wysokośd 
udziału gminy po 
realizacji projektu 

1 ,, Remont pomieszczenia 

biblioteki wiejskiej w 

Jarnołtówku”               

Jarnołtówek 

Zrealizowano 8.997,20zł  4.795.00zł 4.783,20zł 

2 ,, Zakup i montaż 

urządzenia 

Zrealizowano 20.000,00zł 14.000,00zł 14.000,00zł 
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klimatyzacyjnego” 

Charbielin 
 

 

3 ,, Miejsce publiczne 

miejscem dla wszystkich” 

Nowy Świętów 

Zrealizowano 24.927,00zł 17.200,00zł 17.200,00zł 

4 ,, Poprawa jakości 

drogi/remont drogi” 

Konradów ul. Kolonia 

Kaszubska”  

Konradów 

Zrealizowano 16.500,00zł 7.500,00zł 7.500,00zł 

5 ,, Powierzchniowe 

utrwalenie istniejącej 

nawierzchni tłuczniowej 

grysami i emulsją asfaltową 

(podwójnie) na działce nr 

70/12 w miejscowości 

Pokrzywna” 

Pokrzywna 

Zrealizowano 10.016,70zł 6.516,70zł 6.516,70zł 

RAZEM 80.440,90 50.011,70zł 49.999,90 zł 

 

Odnowa wsi 

W budżecie gminy Głuchołazy na 2019r. na realizację programu Odnowa wsi została 

zarezerwowana kwota:  100 000,00 zł. 

W związku z przyznaną kwotą w 

uzgodnieniu z Komisją Gospodarki 

Rolnej, Wodnej, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej 

w Głuchołazach i liderami programu z 

poszczególnych wsi został ogłoszony 

konkurs i opracowane zasady 

przyznawania środków finansowych 

przez gminę na dofinansowanie 

przedsięwzięd realizowanych przez sołectwa. 
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Zasady przyznawania środków finansowych przez gminę oraz regulamin oceny złożonych 

projektów został zatwierdzony w Zarządzeniu Burmistrza Głuchołaz w dniu 23 stycznia 

2019r.  i  przekazany wszystkim sołectwom biorącym udział w programie. 

W dniu 23 stycznia 2019r. Burmistrz Głuchołaz powołał komisję celem przeprowadzenia 

postępowania dot. oceny przedłożonych projektów, ustalenia wysokości dofinansowania 

oraz do odbioru wykonanych prac.    

Termin składania wniosków o dofinansowanie wraz z projektem sporządzonym zgodnie z pkt 

14 regulaminu konkursu został wyznaczony do dnia 18 lutego 2019r. 

Przystępując do konkursu wszystkie samorządy wiejskie z terenu gminy Głuchołazy złożyły w 

2019r. wnioski z prośbą o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięd tj. w sumie 17 

projektów.  

 W dniu 28.03.2019r. komisja na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz po analizie 

złożonych projektów ustaliła wysokośd dofinansowania. 

Najbardziej premiowane były projekty o dużej  wartości kosztorysowej, dużym udziale 

własnym przy zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację projektu. 

Do konkursu komisja zakwalifikowała wszystkie 17 projektów jako zgodne z ogłoszonym 

regulaminem.  

Nazwy projektów przedłożonych przez samorządy wiejskie w 2019r. do konkursu w ramach 

programu Odnowa wsi przedstawiały się następująco:                             

 

1.Sołectwo  Gierałcice  –  „Remont świetlicy w miejscowości Gierałcice (etap II) ”, 

2.Sołectwo Burgrabice –„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Burgrabicach w stoły 

świetlicowe”,  

3.Sołectwo Biskupów –  „Remont małej sali na świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia 

świetlicy wiejskiej w Biskupowie”,  

4.Sołectwo Markowice – „Montaż urządzeo siłowych przy placu rekreacyjnym”,  

5.Sołectwo Polski Świętów  – „Remont drogi gminnej w Polskim Świętowie (dz. nr 408/2 )”,     

6.Sołectwo Wilamowice Nyskie – „Kontynuacja wymiany ogrzewania na ekologiczne, 

doposażenie Piknikowego Zakątku Wsi Tematycznej oraz odnowienie krzeseł w świetlicy 

wiejskiej ”,      

7.Sołectwo Sucha Kamienica  –  „Utwardzenie drogi gminnej przy posesji nr 25, 28, 29”,    
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8.Sołectwo Nowy Las – „Zagospodarowanie terenu gminnego na plac rekreacyjno-sportowy 

w Nowym Lesie (etap II)”, 

9.Sołectwo Charbielin – „Rekultywacja stawu w Charbielinie”,    

10.Sołectwo Jarnołtówek – „Była strzelnica jako miejsce integracji i wypoczynku”, 

 

11.Sołectwo Pokrzywna – „Miejsce spotkao, 

wypoczynku i rekreacji dla mieszkaoców 

Pokrzywnej – „Słoneczna Polana (etap III)”,     

12.Sołectwo Nowy Świętów  –  

„Doposażenie placu zabaw na boisku 

sportowym  w Nowym Świętowie”,    

13.Sołectwo Bodzanów – „Remont drogi 

gminnej nr 981 w Bodzanowie (etap II)”, 

14.Sołectwo Stary Las  - „Remont drogi 

dojazdowej do Szkoły Podstawowej w 

Starym Lesie (etap I)”, 

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

etap X)”, 

16.Sołectwo Sławniowice – „Wykonanie wielofunkcyjnej sceny plenerowej przy obiekcie 

świetlicy wiejskiej w Sławniowicach na działce nr 146”, 

17.Sołectwo Konradów – „Zakup tłucznia i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa 

Konradów”.  

Po przeprowadzeniu wizji w terenie została dokonana ocena złożonych wniosków o 

dofinansowanie projektów w ramach programu Odnowa wsi w gminie Głuchołazy w 2019r. , 

a wysokośd dofinansowania przez gminę Głuchołazy poszczególnych projektów 

realizowanych przez samorządy wiejskie przedstawiała się następująco: 

Tabela 35 

Lp.  Sołectwo  Kwota dofinansowania  

1.   Gierałcice                                               7 000,00 zł  

2.   Burgrabice                                              4 500,00 zł 

3.   Biskupów                                               6 500,00 zł 

4.   Markowice                                             4 000,00 zł 

5.   Polski Świętów                                      7 000,00 zł 

6.   Wilamowice Nyskie                              7 000,00 zł 

7.   Sucha Kamienica                                   6 500,00 zł 
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8.   Nowy Las                                              6 000,00 zł         

9.   Charbielin                                               5 000,00 zł 

10.   Jarnołtówek                                          4 000,00 zł 

11.   Pokrzywna                                            6 000,00 zł 

12.   Nowy Świętów                                     6 500,00 zł  

13.   Bodzanów                                             8 000,00 zł  

14.   Stary Las                                               5 500,00 zł  

15.   Podlesie                                                 5 000,00 zł  

16.   Sławniowice                                          5 500,00 zł  

17.   Konradów                                             7 000,00 zł     

razem 100 000,00 zł 

                                       

Wraz z konkursem gminnym na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach 

programu Odnowa wsi został ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Nysie konkurs 

powiatowy, do którego udział zgłosiło 8 sołectw z terenu gminy Głuchołazy tj. Nowy 

Świętów, Charbielin, Wilamowice Nyskie, Nowy Las, Konradów, Burgrabice, Sławniowice i 

Sucha Kamienica.  

Dofinansowanie otrzymało 5 sołectw tj. Sławniowice, Charbielin, Nowy Las, Burgrabice i 

Wilamowice Nyskie. 

 

Starostwo Powiatowe w Nysie na realizację projektów ze środków wspierających program 

przyznało dla sołectwa: 

Tabela 36 

Lp.  Sołectwo  Kwota dofinansowania  

1.   Burgrabice                                              2 000,00 zł 

2.   Wilamowice Nyskie                              2 500,00 zł 

3.   Nowy Las                                              2 500,00 zł         

4.   Charbielin                                               2 500,00 zł 

5.   Sławniowice                                          2 500,00 zł  

razem 11 250,00 zł 

 

Całośd prac związanych z dofinansowaniem projektów przez Starostwo Powiatowe w Nysie 

dot. realizacji i rozliczenia zadao była prowadzona przez gminę Głuchołazy. 

W 2019r. zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane projekty.  

 

Poza w/w konkursem gminnym i powiatowym organizowanym w ramach programu 

„Odnowa wsi” w 2019r. został jeszcze zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Nysie 

konkurs pn. „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na 2019 rok”, w 

którym sołectwo Charbielin z gminy Głuchołazy zajęło II miejsce w konkursie. 
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Za udział w tym konkursie sołectwo Charbielin otrzymało ze strony Starostwa Powiatowego 

w Nysie nagrodę pieniężną w kwocie: 1 500,00 zł , za którą zostały zakupione na potrzeby 

sołectwa do kuchni świetlicy wiejskiej w Charbielinie sprzęt AGD (okap przyścienny skośny).  

 

Fundusz sołecki  

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 2019 rok. Sołectwa gminy Głuchołazy zaplanowały do realizacji zadania w 

łącznej kwocie 484 347 zł. W ciągu 2019 roku 10 sołectw dokonywało zmian zadao 

realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego (Biskupów, Markowice, Nowy Las, 

Pokrzywna, Konradów, Stary Las, Wilamowice Nyskie, Podlesie, Nowy Świętów, 

Sławniowice).  Wszystkie sołectwa gminy zrealizowały przedsięwzięcia w ramach funduszu 

sołeckiego na kwotę 478 203 zł, co stanowi 98,73% kwoty planowanej.  

Plan na 2019 rok oraz wykonanie na dzieo 31.12.2019 r. środków funduszu sołeckiego 

przedstawia się następująco: 

Tabela 37 

Lp. Sołectwo Plan  Wykonanie  % wyk. 

1. Biskupów 35 143 34 835 99,12% 

2. Bodzanów 59 480 59 468 99,98% 

3. Burgrabice 31 104 31 086 99,94% 

4. Charbielin 35 674 35 674 100,00% 

5. Gierałcice 36 631 36 617 99,96% 

6. Jarnołtówek 34 399 34 194 99,40% 

7. Konradów 41 980 41 960 99,95% 

8. Markowice 13 745 13 714 99,77% 

9. Nowy Las 22 814 21 755 95,36% 

10. Nowy Świętów 39 004 38 443 98,56% 

11. Podlesie 13 781 13 764 99,87% 

12. Pokrzywna 15 694 15 291 97,43% 

13. Polski Świętów 21 433 21 364 99,68% 

14. Sławniowice 24 373 22 386 91,85% 

15. Stary Las 29 900 29 361 98,20% 

16. Sucha Kamienica 14 100 13 700 97,16% 

17. Wilamowice Nyskie 15 092 14 592 96,69% 

RAZEM 484 347 478 203 98,73% 
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Fundusze sołeckie są jedną z form budowy społeczeostwa obywatelskiego, które dostaje 

prawo dysponowania częścią budżetu dotyczącą ich miejscowości oraz uczy  

odpowiedzialności za jego wydatkowanie. Dzięki tym środkom zwiększa się wpływ 

mieszkaoców poszczególnych sołectw na wygląd ich miejsca zamieszkania zgodnie z ich wolą. 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Głuchołazy funkcjonują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki 

te mają swoje siedziby w Bodzanowie, Burgrabicach, Charbielinie, Gierałcicach, Jarnołtówku, 

Markowicach, Nowym Świętowie, Polskim Świętowie, Starym Lesie oraz Biskupowie. W 

mieście funkcjonuje również jednostka OSP składająca się z strażaków zawodowców na co 

dzieo zatrudnionych w jednostce Paostwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach. 

Dwie z tych jednostek a mianowicie jednostka z Gierałcic i Jarnołtówka włączone są w 

Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. W 2019r. jednostki OSP z terenu naszej gminy 

wyjeżdżały 274 razy do akcji, ratując mienie i życie zarówno mieszkaoców naszej gminy jaki i 

działając poza naszą gminą. Druhowie z OSP działali również we współpracy z jednostkami z 

Czech, z którymi to jednostkami prowadzona jest współpraca oraz szkolenia w zakresie 

gotowości bojowej.  

Jednostki OSP zajmuję się nie tylko gaszeniem pożarów, wiele wyjazdów odbywało się w 

związku z poszukiwaniami zaginionych, szczególnie w kompleksie Biskupiej Kopy, często 

druhowie zabezpieczali 

wypadki. Również 

nieoceniona jest ich pomoc w 

organizacji przez gminę 

imprez sportowych czy też 

rekreacyjnych. 

 Ochotnicze Straże Pożarne to 

bardzo istotny aspekt 

społeczeostwa 

obywatelskiego. 

Niejednokrotnie druhowie z 

OSP dawali dowody odwagi i poświęcenia za co należą im się szczególne podziękowania. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o dwie podstawy prawne. 

Są to ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz ustawa o sporcie. Program współpracy gminy Głuchołazy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r. został uchwalony  

w dniu 28 listopada 2017r. po przeprowadzeniu konsultacji w formie otwartego spotkania 

z przedstawicielami organizacji. W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja zatem 

Rada Miejska przyjęła program w brzmieniu zaproponowanym przez Burmistrza Głuchołaz. 

Realizacja zadao publicznych zlecana była w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie 

art. 19a wyżej cyt. Ustawy. W 2019r. łącznie udzielono dotacji na kwotę ok. 624 tyś zł.  dla 21 

organizacji. 

Drugim sposobem udzielania dotacji jest uchwała nr XXV/243/16 Rady Miejskiej  

w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie 

gminy Głuchołazy uchwalona w szczególności w oparciu o zapisy ustawy o sporcie. Łącznie w 

2018r. w oparciu o ten przepis prawny udzielono dotacji na kwotę ok. 466 tyś zł dla 16 

klubów sportowych. 

Wnioski – wspieranie tak zwanego trzeciego sektora stanowi bardzo ważny aspekt działao 

władz gminy. Sądząc z niezmiennego od kilku lat programu, który został wypracowany  

w trakcie wielu nieformalnych spotkao z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

i doświadczenia zarówno społeczników jak i pracowników samorządowych, program spełnia 

podstawowe oczekiwania jego beneficjentów.  

Promocja gminy  

Gmina Głuchołazy korzystając z atrakcyjnego położenia na terenie województwa opolskiego  

należy do najchętniej odwiedzanych turystycznie jego obszarów. Dobre zagospodarowanie 

turystyczne Gór Opawskich stawia do dyspozycji turystów ponad 120 km pieszych tras 

turystycznych ( m.in. szlaki turystyczne PTTK, miejski szlak turystyczny, ścieżki przyrodniczo – 

dydaktyczne Parku Krajobrazowego oraz odcinek Szlaku św. Jakuba), kilkadziesiąt kilometrów 

turystycznych tras rowerowych oraz powstałą w 2017 i stale rozbudowywane Zjazdowe 

Trasy Rowerowe Singletrack zwane „Złote Ścieżki”. Na szczególną uwagę zasługują relikty 

górnictwa złota, które zwiedzad można podążając oznakowanym na żółto „Szlakiem Złotych 
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Górników”. W gminie położone są także obiekty rekreacyjne takie jak: miejskie kąpielisko 

przy ul. Kościuszki, cztery kryte pływalnie w Jarnołtówku i w Pokrzywnej, park linowy, 

ośrodek jazdy konnej w Jarnołtówku, tor motocrossowy w Głuchołazach oraz dwa łowiska 

pstrąga w Jarnołtówku i w Pokrzywnej. Z kolei baza sportowa w gminie obejmuje: miejski 

stadion sportowy w Głuchołazach, dziewięd boisk sportowych, dwie hale sportowe w 

Głuchołazach, trzy korty tenisowe, sztuczne lodowisko w Głuchołazach czynne w miesiącach 

zimowych oraz kilka siłowni rekreacyjnych na wolnym powietrzu a także scatepark. W 

Pokrzywnej wokół dawnego kąpieliska leśnego uruchomiony został kilka lat temu 

interaktywny park edukacji i rozrywki dla dzieci „Rosenau Zaginione Miasto”.  

Na turystów planujących dłuższe pobyty w Górach Opawskich czeka zróżnicowana baza 

noclegowa, licząca niemal 3500 miejsc w 53 obiektach oraz ponad 30 obiektów 

gastronomicznych. Szacuje się, że struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże 

długookresowe obejmująca transport, zakwaterowanie, zakup żywności i napojów  

w kawiarniach i restauracjach oraz inne wydatki w przeliczeniu na jeden dzieo pobytu na 

jedną osobę w pierwszej połowie 2018r. wyniosła ogółem 98 zł . Taka sama struktura 

wydatków dotycząca podróży krótkookresowych w przeliczeniu na jeden dzieo i jedną osobę 

wyniosła już 111 zł.27 Są to realne kwoty, które stanowią przychód głuchołaskich 

przedsiębiorców. Wprawdzie Ministerstwo nie publikowało danych za 2019r. jednak z uwagi 

na niską inflację, sukcesywnie spadające bezrobocie w 2019r. oraz rosnące zainteresowania 

czynnym wypoczynkiem, a także atrakcjami oferowanymi przez gminę Głuchołazy można 

przyjąd, że kwoty, o których mowa w opracowaniu MS są szacunkowe również w 

odzwierciedleniu do 2019r. 

Sezon letni 2019 roku należał w Górach Opawskich do bardzo udanych. Słoneczna pogoda 

utrzymująca się do połowy października zachęcała do przyjazdu i odpoczynku w górach. 

Dominowały przyjazdy indywidualne rodzin z dziedmi, zaobserwowano jednak w stosunku do 

lat poprzednich znaczący wzrost przyjazdów grup zorganizowanych.  

W sezonie zimowym za sprawą sprzyjających warunków pogodowych, niewielkich opadów i 

jak na porę roku, wysokich temperatur powietrza, wiele osób decydowało się na 

weekendowe pobyty wypoczynkowe połączone z wędrówkami po okolicy. 

                                                 
27

 Dane na podstawie opracowania Ministerstwa Sportu „Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży 

mieszkańców Polski w I półroczu 2018 roku” 
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W połowie kwietnia z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, w trosce o czystośd i 

porządek na szlakach turystycznych w obrębie Góry Chrobrego odbyła się wspólna akcja 

sprzątania szlaków w którą zaangażowali się harcerze głuchołaskiej drużyny ZHR oraz 

pracownicy Nadleśnictwa Prudnik oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM. W jej 

wyniku oczyszczono ze śmieci przebiegające przez Górę Chrobrego szlaki oraz urządzenia do 

wodolecznictwa w parku zdrojowym. 

W ostatnich miesiącach liczba obiektów noclegowych w gminie powiększyła się o jeden 

obiekt. Po kilkuletniej przerwie, z nowym właścicielem, wznowił działalnośd ośrodek „Potok” 

w Jarnołtówku. Jest to obiekt średniej klasy posiadający ok. 50 miejsc noclegowych w 

pokojach z łazienkami oraz zaplecze rekreacyjne oraz możliwości prowadzenia działalności 

rehabilitacyjnej. 

Postępuje remont w dawnym ośrodku „Zacisze/Górnik” w Głuchołazach. Warto wspomnied, 

że na terenie ośrodka „ Zacisze/Górnik”, właściciel, fundacja „Benevolens” organizuje 

wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Zakooczono w zasadzie remont domu turysty na Górze 

Chrobrego. Jego właściciel zamierzał otworzyd obiekt już w połowie 2019r. jednak jego plany 

uległy zmianie. Należy nadmienid, że będzie to po domu turysty na Kopie Biskupiej, drugi taki 

obiekt na terenie województwa opolskiego. 

Wzrastają wymagania turystów, korzystający z obiektów noclegowych w Górach Opawskich. 

Turyści oczekują dobrego standardu hotelowego w pokojach, posiłków w formie 

szwedzkiego stołu, w których znajdą się potrawy regionalne, programów rozrywkowych i 

wycieczek oraz stref aktywnego wypoczynku. Dlatego też przed sezonem letnim w wielu 

ośrodkach przeprowadzane są remonty bieżące. 

Liczba lokali gastronomicznych obejmuje ponad 30 obiektów. W 2019r. mapa 

gastronomiczna Głuchołaz wzbogaciła się o nowy lokal przy al. Jana Pawła II, oraz sezonowy 

lokal w Muszli Leśnej. Zakooczyła działalnośd restauracja „Krater” przy ul. Sikorskiego. W 

okresie letnim, w lokalach organizowane były ogródki piwne, dyskoteki i wieczorki taneczne 

przy muzyce na żywo. Okazjonalnie organizowane były koncerty estradowe oraz inne 

wydarzenia kulturalne.  

W ubiegłym roku podobnie jak w 2018 wielkim przebojem turystycznym Głuchołaz była 

tężnia solankowa stojąca obok szpitala SP ZOZ Głuchołazy przy ul. Lompy.  

Dbając o estetykę „zdrojowej części miasta” w 2019r. oddano do użytku górną częśd parku 

zdrojowego. Zadbano tutaj o liczne ławki, platformy widokowe, elementy do dwiczeo 
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fizycznych oraz mini place zabaw dla dzieci. Całośd może służyd nawet w godzinach 

wieczornych dzięki zamontowanemu oświetleniu.  

Wszelkie działania promujące gminę koordynowane były przez  Wydział Promocji Turystyki i 

Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, który organizował i współorganizował wiele 

imprez sportowych czy też turystycznych a w szczególności kolarstwa górskiego, biegowych, 

szachowych, turnieje koszykówki i wiele innych: 

Uznaną renomę już od wielu lat posiada Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej 

„Kropka” i Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”  

Jego 13 edycja, która miała miejsce w lipcu 2019r., głównymi gwiazdami trzech wieczorów w 

głuchołaskiej Muszli Leśnej byli Krzysztof Daukszewicz, Marek Majewski oraz zespoły 

Babsztyl. Lubelska Federacja Bardów oraz Sztywny Pal Azji – tym razem w wersji akustycznej. 

Poza tym na scenie zaprezentowało się 10 wykonawców piosenki poetyckiej z Polski i Czech. 

Wzorem lat ubiegłych, we współpracy z głuchołaskim oddziałem PTTK odbywały się 

bezpłatne sobotnie spacery po Głuchołazach z przewodnikiem. Cieszące się dużym 

zainteresowaniem pokazywały turystom uroki Głuchołaz a jego mieszkaocom pozwalały na 

nowo odkrywad miasto 

Centrum Informacji Turystycznej, od 01 maja do 30 września, pracuje 7 dni w tygodniu. W 

dni powszednie w godzinach 08.00 – 17.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 09.00 – 

14.00. Przed sezonem turystycznym zostały uzupełnione i zweryfikowane informacje 

dotyczące Gór Opawskich. Dla odwiedzających CIT przygotowano pakiety informatorów o 

regionie oraz płatne mapy i przewodniki. Nowymi wydawnictwami są przewodnik „Szlak 

Miejski w Głuchołazach”, mapa gminy Głuchołazy oraz nowe wydanie mapy szlaków 

turystycznych wydawane bezpłatnie oraz komplet mapy z przewodnikiem „Turystycznie i 

Sportowo z Głuchołaz w Jeseniki”. 

Częśd przewodników, map i informatorów dostępnych w sali recepcyjnej CIT pozyskano 

nieodpłatnie z Opolskich Parków Krajobrazowych, Euroregionu Pradziad oraz Wydziału 

Promocji w Nysie, Centrum Informacji w Jeseniku oraz muzeum kopalni złota w Złotym 

Stoku, Kłodzkiej Organizacji Turystycznej. Odpłatnie w biurze CIT można zaopatrzyd się w 

nowe wydania map: Opolszczyzna dla aktywnych, Zagłębie Złota, Dolina Białej, Góry 

Opawskie oraz przewodnika po Górach Opawskich. 

W promocję naszej gminy zaangażowane jest również Polskie Towarzystwo Turystyczno 

Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach. We współpracy z Nadleśnictwem Prudnik, 
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Wydziałem Promocji, Sportu i Turystyki UM w Głuchołazach i Parkiem Krajobrazowym Góry 

Opawskie, prowadzony jest monitoring stanu szlaków turystycznych w masywach Biskupiej 

Kopy i Góry Chrobrego. Odnowiono znakowania 90,4 km szlaków w Górach Opawskich i 

Przedgórzu Sudeckim z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozyskanych poprzez 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie. Uzupełniono na stanowiskach 

zniszczonych urządzeo informacyjnych - drogowskazy, tabliczki z nazwą miejsca, tablice z 

siecią szlaków oraz wycinka suchych drzew w szczególności na niebieskim szlaku , zadanie 

finansowane przez Opolski Urząd Marszałkowski. 

Głuchołascy przewodnicy przez cały rok zapewniają obsługę przewodnicką dla grup 

turystycznych osób dorosłych i młodzieży, przebywających w ośrodkach na terenie Gminy.  

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Rok 2019 można określid 

słowami kontynuacja, rozwój i 

ewolucja działalności z lat 

poprzednich, polegającej na 

wypracowanych i sprawdzonych 

schematach w oparciu o stale 

rozwijającą się i modernizowaną 

infrastrukturę i wyposażenie 

obiektów.  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przez kilkanaście lat swojej działalności 

jak również w 2019 roku starał się zaspokajad zbiorowe potrzeby społeczności gminy w 

ramach sportu, turystyki i rekreacji ruchowej, tworzyd warunki sprzyjające rozwojowi sportu 

dzieci i młodzieży, wspomagad sport wyczynowy i amatorski, organizowad i wspomagad 

turystykę i wypoczynek oraz sprawnie  administrowad i zarządzad powierzonymi w zarząd 

obiektami i urządzeniami sportowymi. Zaplanowane na 2019 rok zadania realizowano często 

we współpracy z gminnymi klubami. Trudno znaleźd na terenie naszej gminy imprezy 

sportowe i rekreacyjne, w których GOSiR nie brałby udziału w żadnej we wskazanych form. 

Bazę sportową, rekreacyjną i turystyczną udostępniano przede wszystkim klubom i związkom 
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sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, 

zakładom pracy, osobom fizycznym a także placówkom oświatowym i nieformalnym grupom 

sportowym. Stadion miejski, hala sportowa i orlik w dużej mierze zaspokajały również 

potrzeby lokalnych gestorów, będących bazą dla przyjezdnych obozów sportowych.  

Wielośd i różnorodnośd imprez sportowych jak i rekreacyjnych oferowanych przez GOSIR 

może zaspokoid potrzeby wielu gdyż są to imprezy związane z bardzo popularnymi 

dyscyplinami sportu takimi jak piłka nożna, biegi, jazda na rowerze ale również bardziej 

niszowe takie jak badminton, turnieje siłaczy, spływy pontonowe czy też hokej. Szczególnie 

godne uwagi są działania GOSIR skierowane do młodzieży i dzieci a także do całych rodzin, 

gdyż takie imprezy są doskonałą okazją do integracji międzypokoleniowej. W zasadzie dla 

szefostwa GOSiR nie ma problemu z organizowaniem każdej imprezy o ile znajdą  

się chętni do uczestniczenia w niej. 

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

 

 

Działania z szeroko pojętej kultury realizuje powołana do tego jednostka organizacyjna 

gminy Głuchołazy. W bogatej ofercie 2019 znajduje się wiele imprez cyklicznych jak i 

organizowanych sporadycznie. Te najważniejsze to; Noc Kupały- święto ognia, wody, Święto 

Gór Opawskich- impreza mająca na celu budowanie i podtrzymywanie więzi wśród 

mieszkaoców pogranicza polsko-czeskiego. Głuchołaski Przegląd Kultury Kresowej – impreza 

ma na celu odbudowanie 

wspomnieo o kresach  żywych 

wśród mieszkaoców ziemi 

głuchołaskiej i ich potomków, 

których korzenie sięgają 

dawnych ziem polskich. 

Jarmark Wawrzyocowy- festyn 

mający na celu przybliżenie 

atmosfery średniowiecznej, i 

wiele jeszcze innych. Nowością 

natomiast są wakacyjne 
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koncerty plenerowe, które odbywały się w Muszli Leśnej 

Centrum organizuje również koncerty, przeglądy szkolnych zespołów teatralnych, plenery  

i wystawy malarskie oraz ceramiczne, seanse filmowe, wernisaże ale również spotkania dla 

Głuchołazian, chodby cykliczny „Babski Wieczór”. 

Wśród bogatej oferty programowej Centrum każdy znajdzie propozycję dla siebie, zarówno 

przedszkolak jak i senior. Centrum Kultury jest lokalnym liderem działalności kulturalnej, 

który nie tylko organizuje wydarzenia ale też zachęca mieszkaoców do wspólnego ich 

przeżywania oraz tworzenia. 

Działalnośd gospodarcza prowadzona na terenie gminy Głuchołazy 

Skłonnośd do podejmowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zależy  

od wielu czynników. Jednym z głównych czynników jest optymizm przedsiębiorców  

i ich skłonnośd do podejmowania ryzyka wynikająca z przekonania o istnieniu popytu  

na ich towary lub usługi. Równie ważnym czynnikiem jest posiadanie kapitału i pomysłu  

na biznes. Te dwa czynniki mają charakter ponadlokalny i nie zależą od miejsca zamieszkania 

potencjalnego przedsiębiorcy.  

Jednak władzom samorządowym nie jest obojętnym gdzie przedsiębiorca zakłada działalnośd 

i co najważniejsze gdzie ją prowadzi. Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalnośd na 

terenie gminy jest jednocześnie płatnikiem podatków powszechnych jak i lokalnych.  

Dlatego niezwykle ważne jest prowadzenie skutecznej polityki lokalnej zachęcającej 

przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie ich zamieszkania. Do takich działao 

należy odpowiedzialna polityka podatkowa w zakresie podatków lokalnych oraz 

infrastruktura lokalna skłaniająca ludzi do zamieszkania na terenie dane gminy. 

Polityka podatkowa władz samorządowych gminy Głuchołazy oraz programy społeczne i 

dbałośd o infrastrukturę gminy oraz bogata oferta zarówno kulturalna jak i sportowo-

rekreacyjna przekłada się na decyzję o prowadzeniu działalności  

na terenie naszej gminy. 

Rozwój działalności gospodarczej niewątpliwie wpływa pozytywnie na spadek bezrobocia 

notowanego na terenie gminy Głuchołazy. 
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Bezrobocie na poziomie gmin monitorowane jest przez powiatowe urzędy pracy i określane 

jako tak zwana stopa bezrobocia rejestrowanego czyli stosunek liczby bezrobotnych 

zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo.28 

W Tabeli 38 przedstawiono dane dotyczące dynamiki bezrobocia w poszczególnych gminach 

powiatu nyskiego. 

 

Tabela 38 

dynamika bezrobocia w poszczególnych gminach powiaty Nyskiego w latach 2015 i 2019
29

 

  

Liczba 
bezrobotnych 
wg stanu na 

dzieo 
31.12.2015 

Liczba bezrobotnych wg 
stanu na dzieo 

31.12.2017 

Liczba 
bezrobotnych 
wg stanu na 

dzieo 
30.11.2018 

Liczba 
bezrobotnych 
wg stanu na 

dzieo 
31.12.2019 

Wzrost/spadek 
bezrobocia w 
porównaniu 

do kooca 2018 
Spadek w 

% 

Głuchołazy (3) 1154 739 621 599 22 4% 

Kamiennik (2) 178 125 106 99 7 7% 

Korfantów (3) 377 234 204 190 14 7% 

Łambinowice (2) 343 224 184 163 21 11% 

Nysa (3) 2308 1402 1067 1049 18 2% 

Otmuchów (3) 549 385 277 320 -43 -16% 

Paczków (3) 692 454 366 351 15 4% 

Pakosławice (2) 190 118 91 97 -6 -7% 

Skoroszyce (2) 246 159 137 113 24 18% 

 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia  

Pomoc społeczna 

 Pomoc społeczna jest instrumentem polityki społecznej, narzędziem 

umożliwiającym realizację jej zadao. Skierowana jest do wszystkich grup społecznych i ma 

na celu zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb niematerialnych i 

materialnych. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb, i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Przed pomocą społeczną stawia się wiele zadao, m. in. to Ośrodek jest 

miejscem, w którym powinno się uzyskad informację, poradę i niezbędne wsparcie 

                                                 
28

 Dane według „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2018rok” oraz 

„Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie Nyskim listopad 2019” 
29

 Dane według „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2018rok” oraz 

„Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie Nyskim listopad 2019” 
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wtedy, gdy jest ono konieczne z powodu utraty pracy, długotrwałej choroby, 

niezaradności życiowej, klęski żywiołowej. Jest to też instytucja, która ma za zadanie 

ułatwid zmianę trudnej sytuacji, wskazad drogę wyjścia, ochronid przed złymi skutkami, 

wynikającymi z poczucia zagrożenia, utraty bezpieczeostwa socjalnego i społecznego.  

Na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, wsparcia udziela   się   osobom  

i rodzinom,  w szczególności z powodu: 

 ubóstwa; 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyostwa lub wielodzietności; 

 bezradności w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;  

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Wysokośd pomocy jest uzależnione od kryterium dochodowego, które w 2019 r. wynosiło: 

a)  701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

b)  528 zł na osobę w rodzinie. 

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 

150% kryterium dochodowego mogą korzystad z programu wieloletniego „Posiłek w 

szkole i w domu”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci uczęszczające do 

przedszkoli i szkół na wniosek dyrektora placówki mogą doraźnie korzystad z posiłku, bez 

wydania decyzji administracyjnej. 
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Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie rządowy program „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023. Program ten zastąpił wcześniej funkcjonujący program „Pomoc 

paostwa w zakresie dożywiania”. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizując zadania ustawy o  pomocy 

społecznej w 2019 r. przyznał pomoc (świadczenie) 766 rodzinom, w tym 562 osobom 

samotnym. W skład rodzin wchodziło  łącznie 1 286 osób. 

W ramach zadao własnych w 2019 r. OPS przyznał zasiłek okresowy 394 osobom, zasiłek 

celowy 566 osobom, przeznaczany były między innymi na dofinansowanie kosztów 

zakupu odzieży, opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne  

remonty; przyznał pomoc w formie posiłku 378 osobom, usługami opiekuoczymi 

otoczono 134 osoby; pokrywał częściowe koszty pobytu w DPS, wypłacał zasiłki stałe dla 

164 osób oraz współfinansował pobyt w rodzinach zastępczych.  

W ramach zadao zleconych Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuocze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Wzorem lat ubiegłych w 2019r. kontynuowano pomoc w 

formie zasiłków celowych, która była przeznaczona głównie na zakup żywności, odzieży, 

sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz  i czynsz. 

W ramach Programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 378 osób 157 dzieci, 

a zasiłek na żywnośd otrzymało 335 osób.   

Usługi opiekuocze i specjalistyczne świadczono głównie u osób samotnych, chorych, 

niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w 

stanie zapewnid  opieki.  

Bardzo istotną formą działalności OPS jest praca socjalna, która w 2019r. realizowana była 

przez 12 pracowników socjalnych. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie 

zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej, ma na celu 

ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości 

poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach i zasobach lokalnej 

społeczności. W ubiegłym roku 25 rodzin zostało objętych  pogłębioną pracą socjalną i 28 

pracą socjalną interwencyjną. W ramach pogłębionej pracy socjalnej  został zrealizowany 

projekt socjalny pt. „Barwy życia – cztery pory roku”. W okresie świątecznym 

zrealizowano także akcję „Świąteczna paczka”, dzięki której 44 potrzebujące osoby 

otrzymały paczkę żywnościową. Dział Pracy Socjalnej świadczył również na terenie miasta 
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i gminy Głuchołazy  poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, prawne oraz wsparcie 

psychologiczne. W roku 2019 r. udzielono 407 konsultacji. W ramach aktywizacji 

zawodowej, w różnych projektach, wzięło udział 89 osób. Zespół Pracy Socjalnej objął 

pracą socjalną 41 rodzin biologicznych , z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej.  

Zespół Pracy Socjalnej koordynuje również udzielanie pomocy rzeczowej, która 

prowadzona jest w siedzibie Ośrodka „magazyn”. Formą udzielanej pomocy są rzeczy 

darowane, używane lecz w dobrym stanie (odzież, obuwie, pościel, kołdry), małe sprzęty 

codziennego użytku (wózki dziecięce, wanienki dla niemowlaków, zabawki itd.). Ze 

względu na ograniczone warunki lokalowe nie magazynuje się przedmiotów o dużych 

gabarytach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje również na terenie Gminy Głuchołazy pomoc 

udzielaną na podstawie zapisów ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i 

wypłacania świadczeo rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawy o pomocy paostwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin ,,Za Życiem’’. Dodatkowo realizuje rządowy program „Dobry start” a także wypłaca 

dodatki mieszkaniowe i energetyczne. 

OPS współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowano 

m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie, Komisariatem Policji w Głuchołazach, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym 

w Prudniku, Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Prudniku, Zakładem Ubezpieczeo 

Społecznych, służbą zdrowia,  zakładami opiekuoczo-leczniczymi, domami pomocy 

społecznej, szkołami, sołtysami, Strażą Miejską, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, 

Parafialnym Zespołem Caritas. 

Ośrodek realizował również projekty mające na celu usprawnienie pracy lub 

wzmacniające możliwośd oddziaływania na osoby potrzebujące pomocy. Realizowane 

programy to: 

„Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnieo organizacyjnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" 

FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
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Podsumowując działalnośd Ośrodka w roku 2019 ustalono również potrzeby, których 

właściwe zabezpieczenie będzie miało niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój 

funkcjonującego w gminie systemu pomocy społecznej: 

 dalsze podnoszenie wskaźnika pracy socjalnej świadczonej w środowisku  

 prowadzenie rekrutacji i rozwijanie działalności Dziennego Domu „Senior+” 

w Głuchołazach 

 uruchomienie działalności mieszkao chronionych 

 pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na 

realizację zadao pomocy społecznej 

 bieżący monitoring zmienionego systemu organizacyjnego jednostki, mający na 

celu podniesienie jakości świadczonych usług 

 poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 

m.in. poprzez utworzenie środowiskowego domu samopomocy 

 zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni 

z rozwiniętą częścią sanitarną (toaleta, umywalka, prysznic) 

 podejmowanie działao służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 podnoszenie w dalszym ciągu bezpieczeostwa wszystkich pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry Ośrodka (w tym m.in. szkolenia 

z zakresu wypalenia zawodowego oraz regularna superwizja pracy socjalnej)  

 dalszy rozwój działao interdyscyplinarnych - dzięki współpracy interdyscyplinarnej 

tworzy się platforma współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne 

zaufanie do kompetencji instytucji pomagających 

 pozyskanie nowych rodzin  wspierających 

 poprawa warunków lokalowych ośrodka, dostosowanie budynku i pomieszczeo do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 
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Ochrona zdrowia 

Opieka zdrowotna nie leży w jurysdykcji organów gminy Głuchołazy, jest jednak 

zdecydowanie ważnym elementem życia codziennego dlatego postanowiono również 

odnieśd się do tego aspektu. Podstawowa opieka zdrowotna w gminie realizowana jest przez 

prywatny podmiot gospodarczy finansowany na zasadzie kontraktu podpisanego  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Głuchołazach opiekę taką realizuje Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Spółka Cywilna. Na terenie gminy nadal nie ma 

podmiotu, który zawarł kontrakt z NFZ na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Wprawdzie dzięki staraniom Burmistrza i lokalnego szpitala taką pomoc mieszkaocy w nagłych 

przypadkach mogą otrzymad w szpitalu na ul. Curie – Skłodowskiej jednak jest to jak na razie 

rozwiązanie doraźne. Dodatkowo doszły problemy z weekendową i nocną praca aptek, które nie 

realizują uchwały Rady Powiatu Nyskiego o czasie pracy i sieci aptek na terenie Powiatu Nyskiego.  

Lecznictwo zamknięte realizowane jest poprzez podległy Starostwu Nyskiemu Samodzielny 

Zespół Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, który prowadzi 

działalnośd w dwóch lokalizacjach. Szpitale te, tak samo jak w Kluczborku czy też w Prudniku, 

nie ominęły negatywne tendencje objawiające się w całej Polsce a polegające na braku 

lekarzy chętnych do pracy w małych szpitalach. Mino wielu zachęt dla personelu 

medycznego nie reaktywował się zamknięty w 2018r. odział wewnętrzny. Pomoc władz 

gminnych dla szpitala posiada również wymierny aspekt, polegający w 2019r. na umorzeniu 

podatków od nieruchomości. 

Na terenie Głuchołaz działa również szpital podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w którym odbywają się zajęcia kliniczne Katedry Podstaw Fizjoterapii i Katedry 

Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. 

Również na terenie naszej gminy działa wiele specjalistycznych gabinetów lekarskich.  

  

Realizacja programów gminnych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych30  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz propagowanie życia w trzeźwości jest obszarem 

regulowanym przez ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Zgodnie z tą ustawą do zadao własnych gminy należy 

                                                 
30

 Dane własne Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 



 Głuchołazy – Miasto Orderu Uśmiechu  

85 

 

prowadzenie  działao związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.  

Zadania te realizowane są w ramach opiniowanego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a następnie corocznie uchwalanego przez Radę 

Miejską -  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Działania podejmowane i finansowane w ramach tego Programu w 2019r. 

realizowane były w 4 niżej przedstawionych obszarach. 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych  od alkoholu realizowany poprzez zakup materiałów do prowadzenia 

zajęd terapeutyczno – rehabilitacyjnych  dla uzależnionych. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, realizowany 

poprzez: 

1. Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - dotację 

przekazano Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach na prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej. 

 

2. Dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuoczej, w tym kół zainteresowao, 

świetlic, klubów i ognisk wychowawczych – dotację przekazano Parafialnemu Zespołowi 

Caritas Parafii św. Wawrzyoca w Głuchołazach na prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie opiekuoczej. 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – realizowany poprzez  działalnośd punktu 

konsultacyjnego, w którym członkom rodzin gdzie występuje przemoc oraz choroba 

alkoholowa a także innym osobom potrzebującym pomocy udzielano bezpłatnej porady 

prawnej, pomocy psychologicznej, wsparcia oraz informowano o możliwościach 

uzyskania pomocy w przypadku choroby alkoholowej oraz przemocy w rodzinie. Z  

poradnictwa w punkcie skorzystało 45 osób (w tym niektóre osoby kilkakrotnie), 

udzielono łącznie 99 porad, w tym prawnych, psychologicznych a także w miarę potrzeb 

socjalnych i informacyjnych. Oprócz porad w sprawach bezpośrednio związanych  z 

problemem przemocy czy alkoholizmem w rodzinie - pomagano także w sprawach 

spadkowych, alimentacyjnych, sprawowania wyłącznej opieki nad dzieckiem, ustaleniem 

ojcostwa a także niefortunnie zawartych umów (energia, telefon itp.). Pomoc 
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psychologiczna świadczona była głównie osobom doznającym przemocy, żyjącym w 

rodzinach z problemem alkoholowym bądź nie radzącym sobie z trudnymi problemami 

życia codziennego. Punkt czynny był 8 godzin  

w miesiącu (4 godziny porady prawne i informacyjne oraz 4 godziny pomoc 

psychologiczna i socjalna).  

Dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą oraz alkoholizmem udzielana była pomoc 

psychologiczna , z której skorzystało 24 dzieci w przedziale wiekowym 3-15 lat: w tym 12 

dzieci, które były świadkami przemocy, 11 z rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, 9 

z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy, 2 -  problem narkotykowy, 7 dzieci doznało 

przemocy  od nietrzeźwego rodzica.  Z pomocy i poradnictwa w 2019r. skorzystało także 15 

rodziców. 

 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. działała                   

w składzie 12 osobowym. Komisja pracowała w 2 zespołach zajmujących się motywowaniem 

osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz w zespole 

kontrolującym placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania warunków i 

zasad korzystania z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach  od roku 

1997 zarejestrowała ogółem 1168 zgłoszeo osób nadużywających alkoholu.  

W 2019r. przyjęła 34 zgłoszenia, w tym 7 zgłoszeo dotyczyło kobiet.  

  

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęd 

sportowych, a także działao  na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuoczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących 

integralną częśd programów profilaktycznych oraz zajęd w czasie ferii, wakacji i na 

lodowisku, w ramach których prowadzone były pozalekcyjne zajęcie sportowe dla dzieci i 

młodzieży  
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2. Prowadzenie zorganizowanych zajęd rekreacyjno – turystycznych dla  dzieci i młodzieży 

będących  elementem programu profilaktycznego (dotacja). W ramach  tego zadania 

Centrum Kultury realizowało program pn. „Barwy młodości”. W trakcie tego programu 

zorganizowano wycieczkę do Gdaoska, Brzegu i Pokrzywnej oraz różne zajęcia dla dzieci i 

młodzieży obejmujące m.in.  warsztaty pierwszej pomocy, zajęcia dot. profilaktyki 

uzależnieo, radzenia sobie ze stresem, spotkania z pielęgniarką, biwaki  oraz gry i zabawy. 

 

3. Wspomaganie działao profilaktycznych opartych na konkretnych programach 

edukacyjnych  i profilaktycznych, na podstawie przedłożonych projektów (np. Akcja 

„Banan”, ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i inne ) – w ramach których 

dofinansowywano imprezy organizowane przez szkoły i stowarzyszenia. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1. Dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta. Dotację (po 30.000 zł) otrzymało 

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „AZYL” oraz Stowarzyszenie „Słoneczna Dolina”, które 

w ramach zadania prowadziły klub abstynenta oraz podejmowały działania  

  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii31 

W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

zrealizowano następujące zadania: 

1. Organizowanie szkolenia podnoszącego kompetencje osób pracujących z dziedmi i 

młodzieżą w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

W ramach tego zadania dla nauczycieli z gminy Głuchołazy zorganizowano szkolenie z 

zakresu realizacji „Szkolnej Interwencji Profilaktycznej” -  programu selektywnej i wskazującej 

profilaktyki narkomanii adresowanego do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych w 

formie krótkiej  interwencji podejmowanej przez nauczyciela.  W szkoleniu tym wzięło udział 

12 pedagogów ze szkół prowadzonych przez Gminę Głuchołazy oraz Stowarzyszenia 

prowadzące szkoły na terenach wiejskich. 
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2. Organizowanie i prowadzenie na  terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży.  

W ramach tego zadania po raz kolejny zrealizowano w miejskich szkołach 

podstawowych program pn. „Unplugged”, który jest szkolnym programem profilaktyki  

uniwersalnej. Jego celem jest ograniczenie  inicjowania  używania substancji 

psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu i narkotyków oraz  ograniczenie rozwoju  

intensywności używania tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania 

problemowego. Program obejmuje także zajęcia dla rodziców. W programie wzięło udział 69 

uczniów i 23 rodziców. 

 

Gminny program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz „Gmina Głuchołazy 

przyjazna dla seniora”32 

Wzorem lat ubiegłych w 2019r. w gminie Głuchołazy kontynuowano działania skierowane  

do rodzin wielodzietnych, posiadających minimum troje dzieci, rodzin wychowujących 

niepełnosprawne dziecko oraz seniorów, którzy ukooczyli 65 lat. Programy te stanowią 

swoiste uzupełnienie rządowych projektów „Karta Dużej Rodziny” oraz programu na rzecz 

„Aktywności Społecznej Osób Starszych” i są skierowane do naszych mieszkaoców. 

Realizacja tych dwóch programów polega w szczególności na zastosowaniu szeregu ulg  

i zniżek mających na celu zaspokajanie potrzeb opiekuoczych rekreacyjnych i kulturalnych 

beneficjentów programów. Ze strony gminy w udział w programach zaangażowane jest 

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Głuchołazach, Żłobek Miejski w Głuchołazach oraz Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2  

w Głuchołazach. Łączna wartośd udzielonych ulg w 2019r. przez te jednostki organizacyjne 

wyniosła 174 808,90 zł i była pokryta ze środków budżetowych gminy. 

Na mocy uchwały nr XXXII/342/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. 

zwolniono z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne, a o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
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2014r. o Karcie Dużej Rodziny w części stanowiącej 50% kwoty opłaty należnej od każdej 

rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości . 

Program jest również wspierany przez 27 przedsiębiorców prywatnych, w tym  

6 prowadzących działalnośd poza Głuchołazami, co świadczy o popularności idei wspierania 

rodzin wielodzietnych i seniorów.  

Liczba wydanych kart dla Rodzin+ od początku istnienia programu wyniosła 5 997, w tym 

1267 w roku 2019, natomiast dla seniorów wydano 8424 karty, w tym 1872 w roku 2019. 

Wnioski – ocena funkcjonowania omawianych programów potwierdza, że polityka senioralna 

i wspierania rodzin wielodzietnych zajmuje ważne miejsce w działaniach głuchołaskiego 

samorządu. Bardzo istotnym jest włączenie się do realizacji programów przez lokalnych  

i innych przedsiębiorców, którzy kosztem umniejszenia swego przychodu wspomagają 

politykę władz samorządowych, za co należą im się szczególne słowa uznania. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Uchwałą nr XLII/429/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018  r., 

przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, zwany w dalszej 

części Programem. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Głuchołazach,  

Program polega na organizacji ogólnodostępnych działao promujących wartości rodzinne, 

wspólne spędzanie wolnego czasu oraz działania profilaktyczne, promujące właściwe 

postawy wobec uzależnieo, przemocy, przestępczości, demoralizacji.  

Adresatami Programu są rodziny mieszkające na terenie gminy Głuchołazy. 

Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, który sprzyja 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

rodzin przejawiających trudności w realizacji funkcji związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci. System ten ma działad na rzecz kształtowania 

prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny, aktywizowania społeczności do 

harmonijnej współpracy na rzecz rodziny oraz pomocy w prawidłowej opiece i 

wychowaniu dziecka.  
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Założono, że cel główny będzie realizowany w oparciu o cele szczegółowe:  

1. Promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego czasu i 

działania edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych 

W ramach realizacji tego celu w 2019 r. w gminie zorganizowano ponad 250 

różnych imprez i działao na rzecz integracji rodziny. Działania te realizowane są 

przede wszystkim przez przedszkola, szkoły (gminne i stowarzyszeniowe), 

świetlice – socjoterapeutyczną i środowiskową, Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji. Organizowane festyny, pikniki, spotkania okolicznościowe, mobilizujące 

do udziału całe rodziny lub poszczególnych ich członków, pozytywnie wpływają na 

świadomośd wartości więzi rodzinnych, integrację rodzin oraz poprawę stylu ich 

życia. 

2. Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej 

Z różnych form pomocy i wsparcia skorzystało łącznie 179 rodzin z dziedmi (w 

2018 r. – 167 rodziny), w których wychowywało się 264 dzieci (w 2018 r. – 277). 

Wskaźniki te utrzymują się zatem na podobnym poziomie. Wszystkie rodziny,  

mające trudności w zaspokajaniu potrzeb finansowych, są na bieżąco 

monitorowane przez pracowników socjalnych w zakresie przyznawania świadczeo 

z pomocy społecznej według warunków określonych ustawą o  pomocy społecznej 

oraz wspierane w nabywaniu umiejętności maksymalnego wykorzystania 

własnych zasobów i możliwości. 

3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży  

„Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży”  realizowane jest 

przede wszystkim przez placówki oświatowe, ponieważ to one mają w swoich  

statutach zawarte szkolne programy profilaktyczne oraz przez placówki wsparcia 

dziennego, gdyż są one częścią gminnego systemu opieki nad dzieckiem i 

prowadzenie działao profilaktycznych jest jednym z ich obowiązkowych zadao. Jak 

wynika z danych przekazanych przez placówki, w 2019 r. w gminie podjętych 

zostało ponad 90 inicjatyw o charakterze profilaktycznym i  edukacyjnym, które 
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mają ogromny wpływ na podniesienie świadomości wśród dzieci i  młodzieży na 

temat zagrożeo i uzależnieo współczesnego świata. 

 

4. Rozwijanie systemu wsparcia rodziny 

„Rozwijanie systemu wsparcia rodziny” jest jednym z zadao własnych gminy w 

zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  W ramach tego zadania 

gmina Głuchołazy zapewnia rodzinom przeżywającym trudności wsparcia w 

pomocy asystenta rodziny. W 2019 r. OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny, który 

prowadził pracę z 17 rodzinami (jednocześnie współpracował z 15 rodzinami). 

Najczęstszymi problemami w rodzinach, z którymi współpracuje asystent, są 

uzależnienia (alkohol, coraz częściej pojawiające się narkotyki) i  wiążące się z tym 

trudności w wypełnianiu przez rodziców / opiekunów funkcji opiekuoczo-

wychowawczych, ale również niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji 

opiekuoczo-wychowawczych i mały potencjał do podwyższenia tych umiejętności. 

Asystent zobowiązany jest także do prowadzenia współpracy z rodzinami, 

z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej i prowadzi ją w każdym 

przypadku, w którym rodzina chce podjąd współpracę. Umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej jest ostatecznością w sytuacji, kiedy rodziny wykazują s ię 

skrajnym brakiem realizacji funkcji opiekuoczo-wychowawczych. Dochodzi do tego 

najczęściej w przypadku rodzin, w których występuje uzależnienie, a  rodzina nie 

jest w stanie współpracowad z odpowiednimi służbami, w  celu zapobieżenia 

konieczności ograniczenia praw rodzicielskich. Decyzję o umieszczeniu dziecka w 

pieczy zastępczej podejmuje sąd rodzinny. W 2019 r. w pieczy zastępczej 

umieszczonych zostało 3 dzieci z 3  rodzin. 

 

5. Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny  

 „Wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny” polega przede wszystkim 

na tworzeniu możliwości podnoszenia umiejętności asystentowi rodziny oraz 

pracownikom socjalnym w zakresie pracy z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu 
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funkcji opiekuoczo-wychowawczych. OPS w Głuchołazach realizuje to zadanie 

umożliwiając pracownikom udział w kursach, szkoleniach, superwizjach. W związku z 

realizacją projektu „Skuteczna pomoc społeczna” w 2019 r. sam OPS zorganizował 4 

szkolenia dla swoich pracowników: Wzmocnienie umiejętności  adekwatnego reagowania 

w sytuacji zagrożenia - techniki samoobrony fizycznej oraz komunikacji –5 osób, Ochrona 

danych osobowych – nowe zasady – 33 osoby, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

– 15 osób, Obsługa dziedzinowego programu  komputerowego-POMOST – 16 osób. 

W ramach projektu do 31 maja 2020 r. prowadzona była również superwizja pracy 

socjalnej (spotkania z superwizorem odbywały się raz w miesiącu dla wszystkich 

pracowników socjalnych – 12 osób). Ponadto ośrodek korzysta z oferty szkoleo, jaką 

w ramach realizowanych projektów unijnych oferują m.in. ROPS w Opolu, OIK w 

Prudniku, PCPR w Nysie oraz w szkoleniach branżowych podnoszących wiedzę i 

kompetencje w zakresie administracji publicznej, udzielanych świadczeo związanych z 

rodzicielstwem, niepełnosprawnością i z pomocy społecznej.  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 ma na celu wyznaczenie takich 

kierunków działao dla instytucji, placówek i organizacji, pracujących w obszarach działania na 

rzecz rodziny i  pomocy rodzinie, które pozwolą na tworzenie spójnego systemu jednostek 

sektora publicznego oraz pozarządowego. 

Analiza podejmowanych działao wskazuje, że podmioty realizujące cele i zadania określone 

w Programie dokładają wszelkich starao, by oferta wspierania rodzin była szeroko dostępna 

i dopasowana do ich potrzeb. Niemniej ważne są również wszelkiego rodzaju działania 

profilaktyczne, bogata oferta działao promujących wartości rodzinne i wspólne spędzanie 

wolnego czasu, a także zajęcia umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwijanie pasji 

i zainteresowao. 

Gmina ma obowiązek corocznego przedkładania radzie miejskiej sprawozdania z realizacji 

zadao z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiania potrzeb związanych z realizacją 

zadao. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie” zwany dalej „Programem” przyjęty został Uchwałą Nr XIV/141/15 z dnia 30 XII 

2015 r. i planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. 

Realizacja Programu ma na celu wypracowanie w gminie Głuchołazy profesjonalnych form 

wsparcia i pomocy, przy jednoczesnym założeniu dążenia do zwiększenia ich dostępności i skuteczności 

wobec osób uwikłanych w przemoc. Zakłada również prowadzenie skutecznej edukacji osób, 

działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą, dostarczanie społeczeostwu wiedzy o zjawisku 

przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem oraz propagowanie pozytywnych rozwiązao 

merytorycznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

W 2019r. do Zespołu wpłynęło łącznie 69 Niebieskich Kart (założono je dla 56 rodzin). 

Niebieskie Karty zostały założone przez następujące instytucje: 

 jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - 13 

 Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 

 Policję - 54 

 oświatę - 0 

 ochronę zdrowia -1 

Dla porównania danych: w 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 60NK 

założonych dla 49 rodzin. 

W ramach zadania w 2019r. kontynuowano działalnośd Punktu Konsultacyjnego dla ofiar 

przemocy, w którym prowadzono regularne poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne 

i informacyjne. Dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą oraz alkoholizmem udzielana była 

pomoc psychologiczna (8 godzin miesięcznie). Psycholog pracował z dziedmi, które 

kierowane były do niego w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także przez pedagogów 

szkolnych czy kuratorów sądowych w związku ze zgłaszanymi problemami. Psycholog w 

miarę potrzeb pracował także z rodzicami tych dzieci. 

Ponadto w ramach tego zadania zostały także przeprowadzone zajęcia edukacyjno-

wspierające dla członków rodzin, w których występuje przemoc oraz problem alkoholowy. 

Ich celem było zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy a także wzrost 

poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Ponadto zajęcia umożliwiały wymianę 

własnych doświadczeo w tym zakresie. Zajęcia obejmowały 8 godzin i uczestniczyło w nich 8 
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osób. W ramach swej działalności podejmowane są starania o zapewnienie miejsc w 

ośrodkach wsparcia osobom, dotkniętym przemocą w rodzinie. W ramach tego zadania Zespół 

współpracuje z najbliższymi ośrodkami, głównie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Opolu. W tym Ośrodku w 2019r. przebywały 2 matki i 4 dzieci. 

Głównym celem działania jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeostwa osobom do-

znającym przemocy, poprzez szybką i skuteczną interwencję służb do tego uprawnionych oraz podjęcie 

czynności, które zabezpieczą ofiarę przemocy przed dalszym jej krzywdzeniem, np.: odseparowanie 

osoby krzywdzonej od sprawcy przemocy, uniemożliwienie sprawcy korzystania ze wspólnie 

zajmowanego mieszkania, wprowadzenie zakazu kontaktowania się i zbliżania do osoby 

pokrzywdzonej itp.  

Aby skuteczniej świadczyd pomoc dla rodzin zagrożonych przemocą konieczne jest 

przeprowadzanie specjalistycznych szkoleo dla osób pracujących w obszarze przemocy.  W 2019r. 8 

pracowników uczestniczyło w 4 szkoleniach o tematyce:  „Krzywdzenie dzieci w rodzinie z 

problemem alkoholowym – Diagnoza i pomoc” ( 2 osoby), „Bariery w komunikacji i sposoby ich 

przełamywania oraz przezwyciężanie barier i konfliktów na tle religijnym, etnicznym, rasowym i 

narodowym”(4 osoby), „Stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – aktualne 

problemy” (1 osoba), „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci –rozpoznawanie i 

udzielanie dziecku pomocy psychologicznej „ ( 1 osoba) 

W gminie Głuchołazy prowadzone są działania interwencyjno – ostrzegawcze wobec 

sprawców przemocy, w ramach których prowadzone są rozmowy, dotyczące aspektów 

odpowiedzialności karnej, konsekwencji za popełnione czyny. Sprawcy wzywani są na posiedzenia 

grup roboczych. W 2019 r. wezwano 74 sprawców przemocy w rodzinie.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Głuchołazy były 

realizowane zgodnie z programem oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa, a także wewnętrzne 

wytyczne w instytucjach, działających w przedmiotowej sprawie. Ważnym atutem były 

wypracowane formy współpracy miedzy poszczególnymi instytucjami , które na co dzieo zajmują się 

pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc. W naszej społeczności przemoc w rodzinie ujawniana jest 

jako zjawisko obecne w różnych środowiskach, niezależnie od wykształcenia oraz statusu społecznego 

sprawcy i ofiary. Pomimo, iż ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w postrzeganiu tego zjawiska, 

członkowie Zespołu i grup roboczych, w swojej pracy, nadal borykają się z wieloma problemami w 

zakresie przemocy w rodzinie. Nadal żywe są mity, iż „przemoc domowa”, to sprawa prywatna, 

rodzinna, zauważa się także „niemoc” instytucji, mających za zadanie pracę ze sprawcą przemocy, 
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widoczny jest długi czas trwania procedur i długi okres niezbędny do uprawomocnienia się sądowych 

aktów wykonawczych.  

 

Program usuwania azbestu  

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięd zgodnych z gminnymi 

programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego 

ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 73/2019/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 2 

października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy – w roku 2019”. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 150,21 zł. Kwota dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 15 

075,11zł. Pozostała częśd została pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 15 075,10zł . W ramach 

zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 69,414 Mg. 

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 19 sierpnia do 25 października 2019r. 

W projekcie wzięło udział 33 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 8 obiektów 

zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 25 przypadkach specjalistyczna firma  

odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na 

składowisku odpadów. 

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Głuchołazy, warunki nowego naboru wniosków będą 

znane początkiem 2020 r.  

 

Wnioski –  działania podejmowane w 2019r. były kontynuacją działao z lat poprzednich. W 

przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu i gminę Głuchołazy, planuje się realizację tego programu 

również w 2020r.  

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

W 2019r. wzorem lat ubiegłych w gminie Głuchołazy był realizowany Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji,  polegających na dofinansowaniu wymiany systemów grzewczych na systemy 
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proekologiczne.  W okresie od 1.02.2019r. do 28.02.2019r. wpłynęły 102 wnioski o 

udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w 

tym: 

Tabela 39 

Liczba wniosków Rodzaj planowanego źródła ogrzewania Wnioskowana kwota dotacji 

75 Ogrzewanie gazowe 260 620,25zł 

23 Ogrzewanie na paliwo stałe 65 623,50zł 

3 Ogrzewania elektryczne 10 287,20zł 

1 Instalacje odnawialnych źródeł energii 4 000,00zł 

Razem 340 530,95zł 

 

Po weryfikacji wniosków została stworzona lista osób zakwalifikowanych, na podstawie 

której do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 57 nieruchomości na łączną kwotę 203 

900,00 zł, w tym: 

 54 nieruchomości, na których dokonano wymiany źródła ogrzewania na ogrzewanie 

gazowe, 

 2 nieruchomości, na których dokonano wymiany źródła ogrzewania na ogrzewanie 

elektryczne, 

 1 nieruchomośd na której dokonano wymiany źródła ogrzewania na instalacje 

odnawialnych źródeł energii. 

 

W dniu 12.07.2019r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Głuchołazy, którego celem jest 

poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeo do 

atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 

zanieczyszczeo powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. W ramach powyższego porozumienia przeszkoleni pracownicy Wydziału 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzą działania informacyjne dla potencjalnych 

wnioskodawców na terenie gminy Głuchołazy w zakresie programu Czyste Powietrze, 

udzielają pomocy w przygotowywaniu wniosku wraz z wnioskodawcami pod kątem 

spełnienia wymagao określonych w programie, weryfikują wnioski o dofinansowanie złożone 

przez wnioskodawców w gminie. Powyższe działania prowadzone są w sposób ciągły. W 
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ramach porozumienia zostało utworzone stanowisko komputerowe z dostępem do internetu 

umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. 

W dniu 18.11.2019r. Gmina Głuchołazy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w 

ramach działania 5.5 Ochrona Powietrza pn. „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu 

zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 

ekologicznego.”. W ramach wniosku zakwalifikowano do projektu 60 nieruchomości. 

Istotnym wydarzeniem była decyzja Energetyki Cieplnej Opolszczyzny o wycofaniu się z 

dostarczania ciepła do wielu mieszkao i instytucji w Głuchołazach. Skutkiem tego ok. 1000 

odbiorców ciepła musi zmienid sposób ogrzewania. 

 

Wnioski – program cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy duża ilośd złożonych 

wniosków i nieuciążliwe dla składających wnioski zasady przydziału dofinansowania.  

Dlatego planuje się w miarę posiadanych środków budżetowych jego kontynuowanie   

w latach następnych. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Ochrona 

Powietrza planowany jest w czerwcu 2020. 

 

Program dofinansowania remontów elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych  

Program powstał w 2007 roku na 

podstawie Uchwały nr VIII/51/07 Rady 

Miejskiej  

w Głuchołazach z dnia 28 marca 2007r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy 

finansowej w remontach elewacji 

budynków mieszkalnych w 

Głuchołazach. Pierwotnie założono jego 

realizację na dwa lata, jednak 

powodzenie jakim się cieszył skłoniło 

radnych do wydłużenia tego programu 

na kolejne lata. W 2019r. był on 
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realizowany na podstawie nowelizacji wyżej wspomnianej uchwały, a która nastąpiła w 

2016r.  

Dzięki temu projektowi w 2019r. dofinansowano: 

Skłodowskiej 1 / Plac Basztowy 2 dofinansowanie kwotą 151 805,74 zł, 

Rynek 3 dofinansowanie kwotą  

29 851,86  zł, Kraszewskiego 11 dofinansowanie kwotą 23728,80 zł, Skłodowskiej 24 

dofinansowanie kwotą 43987,07 zł, Kościuszki 71 dofinansowanie kwotą 24267,14 zł, 

Sobieskiego 4 dofinansowanie kwotą 25689,27zł. 

Wnioski – dzięki dofinansowaniu do remontów elewacji, Wspólnoty będące 

współwłaścicielami budynków mieszkalnych mogą szybciej remontowad elewacje budynków,  

co poprawia jakośd techniczną budynku ale przede wszystkim wpływa na poprawę estetyki 

naszego miasta. W związku z tym planuje się kontynuację programu w kolejnych latach. 

 

Głuchołaskie podwórko 

Program wprowadzony został  Zarządzeniem Nr 322-Pr.65.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 

20 sierpnia 2015r. w sprawie 

wprowadzenia programu 

„Głuchołaskie Podwórko” .  

Adresowany jest do Wspólnot 

Mieszkaniowych w Głuchołazach. 

Celem programu jest 

zagospodarowanie gminnych 

podwórek przyległych do terenu 

jednej lub więcej Wspólnot 

Mieszkaniowych. Poprzez 

polepszenie warunków techniczno-

funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc parkingowych, miejsc wypoczynku, 

placów zabaw dla dzieci i małej architektury. 

W 2019r. w ramach zadania złożono 5 wniosków o współfinansowanie w ramach Programu 

„Głuchołaskie Podwórko”. Komisja weryfikująca wnioski przyjęła do realizacji 4 wnioski, z 

czego zrealizowano 2 wnioski o współfinansowanie: 
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1)  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rynek 10 - zagospodarowanie terenu, 

oznaczonego jako częśd dz. nr 473/3 o pow. 72 m2, położonego przy ul. Kościelnej w 

Głuchołazach – zadanie zakooczone 

2)  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rynek 11 - zagospodarowanie terenu, 

oznaczonego jako częśd dz. nr 472/2 o pow. 63 m2, położonego przy ul. Rynek w 

Głuchołazach – zadanie zakooczone 

3)Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Powstaoców Śląskich 18  – nie zostało zrealizowane, z 

uwagi na niedopełnienie formalności przez Wnioskodawcę 

4) Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Aleja Jana Pawła II 1-1a – niezrealizowany, ponieważ 

Wspólnota zrezygnowała z realizacji zadania 

Wnioski – dzięki dofinansowaniu zagospodarowania podwórek poprawiła się jakośd 

techniczna podwórek oraz estetyka naszego miasta. Dlatego planuje się kontynuację programu w 

kolejnych latach. 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

Rok 2019r. był pierwszym pełnym rokiem nowej kadencji i pierwszym pełnym rokiem 

kadencji, w której obowiązywały nowe zasady głosowania a także nowe standardy jawności 

obrad, w tym obowiązek transmitowania obrad Rady Miejskiej. 

W 2019r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła 137 uchwał, Burmistrz wykonał lub rozpoczął 

realizacje skierowanych do niego uchwał. Szczegółowy wykaz uchwał w tabeli 40. 

Tabela 40 

Typ Numer Data Tytuł 

Uchwała IV/41/19 23-01-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała IV/42/19 23-01-2019 
w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała IV/43/19 23-01-2019 w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy 

Uchwała IV/44/19 23-01-2019 
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy 

Uchwała IV/45/19 23-01-2019 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II 

Uchwała IV/46/19 23-01-2019 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy 

Uchwała IV/47/19 23-01-2019 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania 

Uchwała IV/48/19 23-01-2019 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 
w Głuchołazach na 2019 rok 
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Uchwała IV/49/19 23-01-2019 w sprawie apelu do Radnych Powiatu Nyskiego 

Uchwała V/50/19 27-02-2019 
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach poprzez zmianę siedziby 

Uchwała V/51/19 27-02-2019 
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia 
tych opłat. 

Uchwała V/52/19 27-02-2019 
zmieniająca uchwałę Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Głuchołazach oraz  ustalenia jej  składu osobowego . 

Uchwała V/53/19 27-02-2019 

zmieniająca uchwałę Nr I/11/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
21 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji Turystyki, 
Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego Rady Miejskiej w Głuchołazach, 
ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego. 

Uchwała V/54/19 27-02-2019 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Głuchołazach. 

Uchwała V/55/19 27-02-2019 

zmieniająca uchwałę Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
21 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji Oświaty 
i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu 
działania i składu osobowego. 

Uchwała V/56/19 27-02-2019 

zmieniająca uchwałę Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
21 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, 
ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego . 

Uchwała V/57/19 27-02-2019 

zmieniająca uchwałę Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
21 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz  ustalenia jej 
 składu osobowego . 

Uchwała V/58/19 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała V/59/19 27-02-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała V/60/19 27-02-2019 
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy 

Uchwała V/61/19 27-02-2019 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie 
działki nr 1479, ul. Lompy. 

Uchwała V/62/19 27-02-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/406/18 z dnia 28 lutego 2018r. 
w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach 

Uchwała V/63/19 27-02-2019 
zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/259/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach 
z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie  regulaminu przewozu osób 
w komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy 

Uchwała V/64/19 27-02-2019 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Głuchołazy w 2019 roku 

Uchwała VI/65/19 27-03-2019 
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Józefa Wybickiego w Głuchołazach poprzez zmianę siedziby 

Uchwała VI/66/19 27-03-2019 

w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy i inne organy oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 
1 września 2019 roku 

Uchwała VI/67/19 27-03-2019 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęd dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy 

Uchwała VI/68/19 27-03-2019 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy” 

Uchwała VI/69/19 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 
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Uchwała VI/70/19 27-03-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała VI/71/19 27-03-2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Głuchołazy 

Uchwała VI/72/19 27-03-2019 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
zabudowanej położonej w Gierałcicach na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła 
w Gierałcicach 

Uchwała VI/73/19 27-03-2019 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 

Uchwała VI/74/19 27-03-2019 w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała VI/75/19 27-03-2019 
w sprawie apelu do Starosty Nyskiego oraz Radnych Powiatu 
Nyskiego 

Uchwała VII/76/19 24-04-2019 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Głuchołazy na lata 2019-2029 

Uchwała VII/77/19 24-04-2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego 
w Głuchołazach poprzez zmianę siedziby 

Uchwała VII/78/19 24-04-2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy i inne organy oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 
1 września 2019 roku 

Uchwała VII/79/19 24-04-2019 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy 

Uchwała VII/80/19 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała VII/81/19 24-04-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała VII/82/19 24-04-2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich 

Uchwała VII/83/19 24-04-2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie 
Al. Jana Pawła II w Głuchołazach 

Uchwała VII/84/19 24-04-2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie 
ul. Kościuszki w Głuchołazach 

Uchwała VII/85/19 24-04-2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała VII/86/19 24-04-2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu 
realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Etap 
II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

Uchwała VII/87/19 24-04-2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na trerenie Gminy Głuchołazy 

Uchwała VII/88/19 24-04-2019 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/07 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 28 marca 2007r.  w sprawie zasad udzielania 
pomocy finansowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych 
w Głuchołazach 

Uchwała VIII/89/19 29-05-2019 w sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla Gminy Głuchołazy". 

Uchwała VIII/90/19 29-05-2019 
w sprawie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach 

Uchwała VIII/91/19 29-05-2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania 

Uchwała VIII/92/19 29-05-2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2018 rok 

Uchwała VIII/93/19 29-05-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu 
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wykonania budżetu za 2018 rok 

Uchwała VIII/94/19 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała VIII/95/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała VIII/96/19 29-05-2019 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu 
przetargowego na najem na czas nieoznaczony lokalu stanowiącego 
własnośd Gminy Głuchołazy 

Uchwała VIII/97/19 29-05-2019 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 

Uchwała VIII/98/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/322/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/99/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/323/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/100/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/324/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/101/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/325/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/102/19 29-05-2019 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/326/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/103/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/327/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek 
w Gminie Głuchołazy 

Uchwała VIII/104/19 29-05-2019 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/328/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/105/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/106/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/330/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/107/19 29-05-2019 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/331/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów 
w Gminie Głuchołazy 

Uchwała VIII/108/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/332/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/109/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/333/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/110/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów 
w Gminie Głuchołazy 

Uchwała VIII/111/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/335/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice 
w Gminie Głuchołazy 

Uchwała VIII/112/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/336/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie 
Głuchołazy 

Uchwała VIII/113/19 29-05-2019 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/337/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica 
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w Gminie Głuchołazy 

Uchwała VIII/114/19 29-05-2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/338/17 z dnia 28 czerwca  
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie 
w Gminie Głuchołazy 

Uchwała IX/115/19 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała IX/116/19 26-06-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała IX/117/19 26-06-2019 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy” 

Uchwała IX/118/19 26-06-2019 
w sprawie  dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na 
terenie Gminy Głuchołazy 

Uchwała IX/119/19 26-06-2019 
w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie 
Gminy Głuchołazy 

Uchwała IX/120/19 26-06-2019 
w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy 
Głuchołazy przysługują diety 

Uchwała IX/121/19 26-06-2019 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników 

Uchwała IX/122/19 26-06-2019 
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 
Głuchołazy 

Uchwała IX/123/19 26-06-2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Uchwała IX/124/19 26-06-2019 
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie 

Uchwała IX/125/19 26-06-2019 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego 
teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy 
i Powstaoców, a linią kolejową w Głuchołazach 

Uchwała IX/126/19 26-06-2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi 
Konradów 

Uchwała IX/127/19 26-06-2019 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin 
i Bodzanów w gminie Głuchołazy 

Uchwała IX/128/19 26-06-2019 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat 

Uchwała IX/129/19 26-06-2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała IX/130/19 26-06-2019 
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalnośd Burmistrza 
Głuchołaz 

Uchwała IX/131/19 26-06-2019 w sprawie apelu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 

Uchwała X/132/19 11-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała X/133/19 11-07-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała X/134/19 11-07-2019 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru 
Gminy Głuchołazy współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową 
o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-090/13. 

Uchwała XI/135/19 09-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała XI/136/19 09-08-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała XI/137/19 09-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu 
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realizacji wspólnego projektu pn. „Bioróżnorodnośd bogactwem 
Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu 
Prudnickiego” 

Uchwała XII/138/19 29-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała XII/139/19 29-08-2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Uchwała XII/140/19 29-08-2019 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na 
uchwałę Nr IX/117/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Głuchołazy” 

Uchwała XIII/141/19 17-09-2019 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokośd i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
godziny doraźnych zastępstw, a także warunki wypłacania nagród 
i innych świadczeo wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 

Uchwała XIII/142/19 17-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała XIII/143/19 17-09-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała XIII/144/19 17-09-2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/19 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach 

Uchwała XIII/145/19 17-09-2019 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Biskupów 

Uchwała XIII/146/19 17-09-2019 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa 
w Głuchołazach. 

Uchwała XIII/147/19 17-09-2019 
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1240/2 
o pow. 0,0019 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Sikorskiego 1, 
stanowiącej własnośd Gminy Głuchołazy 

Uchwała XIII/148/19 17-09-2019 
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 
Głuchołazy 

Uchwała XIII/149/19 17-09-2019 
zmieniająca uchwałę nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego 

Uchwała XIII/150/19 17-09-2019 
w sprawie stwierdzenia zakooczenia działalności Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 im. Powstaoców Śląskich w Głuchołazach 

Uchwała XIII/151/19 17-09-2019 w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała XIII/152/19 17-09-2019 w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała XIV/153/19 31-10-2019 w sprawie wyborów ławników 

Uchwała XIV/154/19 31-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała XIV/155/19 31-10-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała XIV/156/19 31-10-2019 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających  sołtysa Sołectwa 
Nowy Świętów 

Uchwała XIV/157/19 31-10-2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkaoców Bodzanowa 

Uchwała XIV/158/19 31-10-2019 
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 
706/6 o pow. 0,1645ha(całośd), położonej w Głuchołazach 
stanowiącej własnośd Gminy Głuchołazy 

Uchwała XIV/159/19 31-10-2019 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalnośd pożytku publicznego na 2020 rok. 

Uchwała XV/160/19 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 
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Uchwała XV/161/19 27-11-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała XV/162/19 27-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała XV/163/19 27-11-2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności 

Uchwała XV/164/19 27-11-2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/430/18 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia 

Uchwała XVI/165/19 23-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała XVI/166/19 23-12-2019 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała XVI/167/19 23-12-2019 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 
Głuchołazy na lata 2020-2024 

Uchwała XVI/168/19 23-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok 

Uchwała XVI/169/19 23-12-2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej 
w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała XVI/170/19 23-12-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 

Uchwała XVI/171/19 23-12-2019 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok 

Uchwała XVI/172/19 23-12-2019 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

Uchwała XVI/173/19 23-12-2019 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 
2020 rok. 

Uchwała XVI/174/19 23-12-2019 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Głuchołazy na rok szkolny 2019/2020 

Uchwała XVI/175/19 23-12-2019 
w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” 
w Głuchołazach 
i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuchołazach 

Uchwała XVI/176/19 23-12-2019 
w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnieo 
przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym 

Uchwała XVI/177/19 23-12-2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Uchwała XVI/178/19 23-12-2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa 
drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy 

 

Zakooczenie  

Reasumując przedstawiony materiał, który dotyczy wielu aspektów rozwoju Gminy należy 

zwrócid uwagę na fakt, że w roku 2019 kwota inwestycji uległa zwiększeniu w stosunku do 

2018. Gmina Głuchołazy nadal skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Od 160 tys. zł w 

Zabrodziu do blisko 20 mld zł w Warszawie - tyle wynosi wartośd projektów unijnych 

realizowanych w gminach od początku obecnej perspektywy finansowej - podał Główny 

Urząd Statystyczny. Łączna wartośd projektów unijnych zrealizowanych w gminach od 
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początku obecnej perspektywy finansowej w połowie roku 2019 wynosiła niemal 407,5 mld 

zł. W gminie Głuchołazy było to 83 691 505 zł, co sytuowało nas na 507 miejscu w kraju na 

łączną liczbę 2477 gmin w Polsce. 

Sięganie po zewnętrzne fundusze odbywa się dzięki posiadaniu przyjętym w 30 marca 2016r. 

strategiom: Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 

2016-2026 z perspektywą do 2030 roku, Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku, 

Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 

z perspektywą do 2030 roku oraz Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.  

Strategie te są obowiązkowym elementem dokumentów aplikacyjnych do różnych źródeł 

dotacji inwestycyjnych. 

Dzięki pozyskanym funduszom wizytówką naszej gminy staje się sukcesywnie rewitalizowany 

obszar dawnego zdroju, szczególnie teren muszli koncertowej i parku zdrojowego. 

Kontynuowana jest rewitalizacja centrum Głuchołaz w ramach której, tereny zabytkowego 

parku przy ulicy Curie-Skłodowskiej zyskał nowe oblicze i nową funkcjonalnośd. Zakooczono 

również rewitalizację dworca kolejowego przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyoskiego. 

Powodem do szczególnego zadowolenia jest stan kanalizacji i wodociągowania terenu gminy 

Głuchołazy. Po zakooczeniu inwestycji w Starym Lesie i Nowym Lesie cała gmina – z 

wyjątkiem sołectwa Podlesie – posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Modernizujemy placówki oświatowe, sportowe i kulturalne. Będzie kontynuowana również 

modernizacja infrastruktury drogowej, chodników, parkingów i oświetlenia zarówno na 

terenie Głuchołaz jak i sołectw. Została oddana do użytku droga łącząca Charbielin z 

Jarnołtówkiem, dzięki której częśd dużych pojazdów omija centrum Głuchołaz. 

Na lata kolejne zaplanowano również wiele inwestycji służących poprawie warunków życia 

na terenie gminy. Należą do nich min. rozbudowa o kolejne atrakcje kompleksu nad Białką, 

budowa kładki rowerowo-pieszej nad Białką – pomiędzy stadionem miejskim a basenem,  

modernizacja targowiska miejskiego, zagospodarowanie turystyczne Łączek oraz budowa 

nowych dróg zarówno w mieście jak i w sołectwach. 

Osobnej wzmianki wymaga inwestycja zwana „Dom Dziennego Pobytu Senior+”, polegająca 

na przebudowie budynku byłej szkoły za kwotę ponad 935 tyś zł. 
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Poza dużymi inwestycjami systematycznie, podobnie jak w ubiegłym roku prowadzimy 

remonty elewacji gminnych budynków. Dofinansowujemy Wspólnoty Mieszkaniowe chcące 

remontowad elewacje swoich kamienic. 

W tym cel zarówno sami jak i wspólnie z innymi samorządami, w sposób odpowiedzialny 

sięgamy po zewnętrze źródła finansowania, zarówno inwestycji jak i projektów „miękkich”. 

Podjęte działania dla rozwoju atrakcji turystycznych, takie jak „Złote ścieżki”, czy alejka 

wzdłuż rezerwatu „Las Bukowy” na zapleczu Chatki Myśliwskiej prowadząca do Czech jako 

trasa pieszo-rowerowa, zostały ukooczone lub są już na ukooczeniu . 

Wzorem lat poprzednich finansujemy oraz dofinansowujemy wiele imprez artystycznych 

oraz rekreacyjno-sportowych współdziałając na tym polu z klubami sportowymi  

i stowarzyszeniami. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka” nadal jest 

sztandarową imprezą kulturalną, organizowaną przez Gminę i jak co roku ściąga wielkie 

rzesze miłośników takiej muzyki. 

Jako jedna z nielicznych gmin w Polsce prowadzimy Bezpłatną Komunikację Miejską,  

która pierwotnie obejmowała teren miasta, a obecnie jej zasięg ulega sukcesywnemu 

powiększaniu. Dodatkowo w weekendy, w okresie od maja do września kursuje również do 

Jarnołtówka i Pokrzywnej co niewątpliwie wzbogaca ofertę turystyczną naszej gminy. 

Osobnym powodem do zadowolenia jest rozwój społeczeostwa obywatelskiego 

korzystającego w ramach funduszu sołeckiego, inicjatywy lokalnej czy też budżetu 

obywatelskiego z możliwości wpływania na wydatki budżetowe gminy. 

Zwracamy także uwagę na działania proekologiczne, w 2019 roku kontynuowany  

był program służący ograniczeniu niskiej emisji poprzez dopłaty do wymiany urządzeo 

grzewczych dla mieszkaoców gminy. Podejmowane są także starania aby tworzyd przyjazne 

warunki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiedlania się na terenie 

naszej gminy. 

Opisane w raporcie działania poparte danymi, których źródłem jest Główny Urząd 

Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie a także weryfikowalne sprawozdania 

sporządzane przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne świadczą o 

pozytywnych, chod zachodzących w sposób nie zawsze nas zadowalający, tendencjach 

zarówno w zakresie depopulacji jaki i spadku bezrobocia na terenie naszej gminy w 

perspektywie ostatnich lat. 
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Skala pozyskanego w 2019 roku przez gminę Głuchołazy dochodu z tytułu podatku PIT i CIT 

jest wyższa niż w ubiegłym roku, co świadczy o stopniowym wzroście zamożności 

mieszkaoców naszej gminy. Opisane powyżej działania dotyczą wprawdzie roku 2019, jednak 

należy je traktowad jako efekt długofalowej polityki władz samorządowych. Działania te 

zamierzamy kontynuowad, a w razie potrzeb na bieżąco korygowad, co pozwoli na 

harmonijny rozwój Gminy Głuchołazy w latach następnych. 


