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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. 

Raport obejmuje procesy demograficzne, społeczne i gospodarcze jakie zaszły w roku 2018, 

jednakże z uwagi na fakt, iż raport powstaje po raz pierwszy, aby odzwierciedlid tendencje 

zachodzące w gminie Głuchołazy a dotyczące obszarów poruszanych w raporcie zasadnym 

jest osadzenie chod części tych procesów na tle historycznym.  

W raporcie przedstawiłem, również w miarę możliwości i przede wszystkim, posiadanych 

danych, sytuację gminy Głuchołazy na tle innych jednostek samorządowych powiatu 

Nyskiego. 

W raporcie opisałem zdarzenia mające miejsce w gminie Głuchołazy w 2018 roku,  

w szczególności zawiera on informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji 

realizowanych z środków gminnych, pozyskanych środków z funduszy unijnych oraz rozwoju 

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

z organizacjami pozarządowymi, budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego. 

Źródłem danych przedstawionych w raporcie jest 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 549 miejscu spośród 2479 jednostek terytorialnych na prawach gminy w Polsce. 

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

0,5% obszaru Polski. 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 

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

[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 0,5 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. 

Wykres 1 

 

                                                 
1
 Dane na koniec 2017r. według GUS. 
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Gmina Głuchołazy jako jednostka samorządowa jest właścicielem gruntów o łącznej 

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

Tabela 2 - Posiadanie gruntów przez gminę Głuchołazy na tle wszystkich gruntów składających się na obszar gminy
2
 

Nazwa 

ogółem w 
ha 

użytki rolne Lasy 
tereny 
mieszkaniowe 

tereny 
przemysłowe 

tereny 
rekreacji i 
wypoczynku 

grunty 
pod 
wodami 

nieużytki 
pozostała 
powierzchnia 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

Głuchołazy – całośd 
obszaru gminy 16 807 11549,77 3213,50 287,40 58,82 60,51 188,24 80,67 1368,09 

Grunty należące do 
gminy Głuchołazy 
jako jednostki 
samorządowej 992,5 675,40 203,36 41,19 0,60 8,14 21,24 3,47 39,20 

 

Gmina Głuchołazy jest właścicielem jedynie 6% powierzchni ogólnej 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. Gmina nie 

dysponuje terenami inwestycyjnymi mogącymi stanowid magnes przyciągający dużych inwestorów. 

Jednak należy zauważyd, że Głuchołazy, dzięki zwodociągowaniu i skanalizowaniu prawie całego 

terenu gminy, posiadają uzbrojenie terenu konieczne w prowadzeniu inwestycji, co zapewnia 

możliwości obniżenia kosztów ponoszonych w tym zakresie przez prywatnych inwestorów. 

W okresie od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018r.  stan powierzchni gruntów 

należących do gminy Głuchołazy zmniejszył się o 2,6293ha. Fakt ten wynika ze sprzedaży działek 

budowlanych oraz udziału w gruntach sprzedawanych wraz z mieszkaniami w zabudowie 

wielorodzinnej. Średnia wielkośd sprzedawanej działki niezabudowanej w 2018 roku wyniosła 

0,087ha. 

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.  

                                                 
2
 Dane na koniec 2017r. według GUS oraz wyliczenia własne 
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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. 

Najbliższe wybory sołtysów odbędą się w czerwcu 2019r. 

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

Demografia  

Problemem zarówno Głuchołaz jak i pozostałych gmin powiatu Nyskiego jest 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 3.  

 

Tabela 3 – Ilośd mieszkaoców w gminach na terenie powiatu Nyskiego3 

  2004 2014 2015 2016 2017 
2018 
pierwsze 
półrocze 

Głuchołazy 25 994 24 493 24 254 24 064 23 962 23 884 

Kamiennik  3 763 3 611 3 570 3 547 3 523 3 496 

Korfantów  9 905 9 164 9 121 9 049 8 978 8 952 

Łambinowice  8 264 7 734 7 697 7 678 7 602 7 545 

Nysa 60 306 57 996 57 710 57 641 57 579 57 443 

Otmuchów 14 338 13 890 13 803 13 746 13 634 13 593 

Paczków 13 828 13 097 12 945 12 819 12 770 12 698 

Pakosławice 3 929 3 641 3 582 3 575 3 542 3 519 

Skoroszyce 6 526 6 341 6 287 6 250 6 229 6 222 

 

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

liczby ludności w poszczególnych gminach powiatu Nyskiego. 

                                                 
3
 Dane wg GUS 
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Wykres 2  

 

 

Szczególnie ważne jest zatem podejmowanie przez władze gminy działao w zakresie ich 

ustawowych kompetencji, które zahamują niekorzystny trend depopulacyjny. Do takich 

działao należy w szczególności polityka zagospodarowania przestrzennego terenu gminy czy 

też działania gminy w zakresie uzbrajania terenów pod inwestycje. Istotną sprawą jest 

również odpowiedzialna polityka podatkowa w zakresie podatków lokalnych. 

W Tabeli 4 przedstawiono zmiany liczby ludności na terenie powiatu Nyskiego w ujęciu 

pięcioletnim, z zastrzeżeniem, że dane dotyczące 2018r. podano za GUS wg stanu  

na pierwsze półrocze. 
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Tabela 4 - Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkaoców4 

Nazwa 

 

2014 2015 2016 2017 

2018 

pierwsze 

półrocze 

osoba osoba osoba osoba 
[osoba] 

Głuchołazy -9,4 -9,8 -7,8 -4,2 -3,3 

Kamiennik -5,2 -11,4 -6,4 -6,8 -7,7 

Korfantów -8,4 -4,7 -7,9 -7,9 -2,9 

Łambinowice -5,3 -4,8 -2,5 -9,9 -7,6 

Nysa -2,3 -4,9 -1,2 -1,1 -2,4 

Otmuchów -0,9 -6,3 -4,1 -8,2 -3,0 

Paczków -4,9 -11,6 -9,7 -3,8 -5,7 

Pakosławice -8,4 -16,2 -2,0 -9,2 -6,5 

Skoroszyce -7,2 -8,5 -5,9 -3,4 -1,1 

 

Zarówno w województwie Opolskim jak i w powiecie Nyskim obserwuje się niepokojący 

sukcesywny spadek liczby ludności. Dotyczy on każdej z gmin powiatu Nyskiego i najsilniej 

dotyka małe ośrodki. Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego trend będzie 

zachowany w najbliższych latach i o ile nie zostanie odwrócony szacuje się, że liczba 

mieszkaoców powiatu po 2050 roku spadnie poniżej 100 tyś. 

Dlatego też istotne są działania mające na celu odwrócenie tego trendu. W gminie 

Głuchołazy podjęto liczne działania mające na celu zapobieżenie depopulacji. Działania  

te kierowane są bezpośrednio do mieszkaoców, oraz dotyczą pośrednio mieszkaoców 

poprzez oddziaływanie na przedsiębiorców polegające na uchwalaniu planów 

zagospodarowania przestrzennego, przygotowywaniu infrastruktury zachęcającej  

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

miejsc pracy  

 Działania te odnoszą zamierzony skutek gdyż w naszej gminie daje się zauważyd trend 

spadkowy dotyczący zmiany liczby mieszkaoców. W roku 2018 trend ten był kontynuowany  

i na koniec pierwszego półrocza 2018r. spadł do poziomu -3,3. Podobny trend występuje  

w kilku sąsiednich gminach. W skali powiatu Nyskiego daje się jednak zauważyd, że w kilku 

gminach nastąpiło odwrócenie trendu spadkowego i w pierwszym półroczu 2018r. doszło  

do wzrostu współczynnika depopulacji, co zostało zobrazowane na Wykresie 3. 

                                                 
4
 Dane wg GUS 
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Do porównania stanu depopulacji przyjęto oficjalne dane demograficzne publikowane przez 

Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na możliwości dokonywania porównao gminy 

Głuchołazy do innych gmin powiatu Nyskiego w dalszej części raportu dane o ilości osób  

w danej gminie prezentowane są według stanu na 30 czerwca 2018r., natomiast dane 

finansowe na koniec roku 2018. Takie podejście daje możliwośd obiektywnego  

i bezstronnego porównywania różnych wskaźników we wszystkich gminach. 

Wykres 3 

 

Finanse gminy 

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w Głuchołazach w dniu  

28 grudnia 2017r. W trakcie  2018 r., budżet gminy został zmieniony dziewięcioma 

uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz czterdziestoma dziewięcioma zarządzeniami 

Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2018 rok 

przedstawiał się następująco: 

Tabela 5 – budżet gminy na 2018r. wraz z zmianami.5 

wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok 

plan na 2017 r. 
wykonanie na 

dzieo 31.12.2017 
% wyk. 
planu 

plan na 
 2018 r. 

wykonanie 
na dzieo 

31.12.2018 

% wyk. 
planu 

dochody bieżące 83 924 453 84 888 041 97,6 90 858 397 89 427 307 98,4 

dochody majątkowe 4 293 892 1 087 580 78,4 8 208 546 7 276 150 88,6 

dochody ogółem 88 218 345 85 975 621 97,3 99 066 943 96 703 456 97,6 

                                                 
5
 Dane własne Urzędu Miejskiego 
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Dochody  

W 2018 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 96 703 456 zł, co stanowi 

97,6% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku poprzedniego zrealizowane dochody 

budżetowe zwiększyły się o kwotę 10 727 835 zł.  

W Tabeli 6 zaprezentowano realizację dochodów w podziale na dochody bieżące  

i majątkowe w  2017 r.  oraz w 2018 r. 

 
Tabela 6 – realizacja dochodów gminy Głuchołazy w latach 2017 i 20186 

wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok 

plan na  

2017 r. 

wykonanie na 

dzieo 31.12.2017 

% wyk. 

planu 

plan na 

 2018 r. 

wykonanie 

na dzieo 

31.12.2018 

% wyk. 

planu 

dochody bieżące 83 924 453 84 888 041 97,6 90 858 397 89 427 307 98,4 

dochody majątkowe 4 293 892 1 087 580 78,4 8 208 546 7 276 150 88,6 

dochody ogółem 88 218 345 85 975 621 97,3 99 066 943 96 703 456 97,6 

 
Jak wynika z przedstawionych danych systematycznie rosną dochody budżetowe 

(zrealizowane  dochody budżetowe na 2018 r. są większe od dochodów wykonanych w 2017 

roku o kwotę 10 727 835 zł, głównie w związku ze zrealizowanymi w 2018 roku większymi 

wpływami dochodów majątkowych). 

 

Tabela 7 – dochody ogółem gminy Głuchołazy 7 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Dochody 
ogółem 77 507 977 75 251 780 87 484 022 85 975 621 96 703 456 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Dane własne Urzędu Miejskiego 

7
 Dane GUS i Urzędu Miejskiego 
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Wzrost dochodów zobrazowano na Wykresie 4. 

 

Wykres 4 

 

 

Tabela 8 obrazuje dochody poszczególnych gmin powiatu Nyskiego. 

 

Nazwa 

  
 Tabela 8 -  Dochody poszczególnych gmin z powiatu Nyskiego

8
 

2017 2018 

*zł+ *zł+ 

Głuchołazy 85 975 621,04 96 703 456 

Kamiennik  16 305 494,54 16 566 648 

Korfantów 34 320 384,24 35 781 282 

Łambinowice 29 457 772,76 30 707 501 

Nysa 199 844 002,94 228 862 191 

Otmuchów 53 780 769,70 69 425 616 

Paczków 47 265 738,53 52 947 354 

Pakosławice 13 235 177,88 15 099 547 

Skoroszyce 22 506 489,85 26 123 303 

 
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 

                                                 
8
 Dane za 2017 – GUS, dane za 2018r. podane na podstawie danych pozyskanych z innych Urzędów. 
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gminy na tle innych gmin powiatu), należy posługiwad się wskaźnikiem dochodów gminy  

w przeliczeniu na 1 mieszkaoca.  

W Tabeli 9 przedstawiono dane dotyczące dochodów gmin z terenu powiatu Nyskiego  

w przeliczeniu na 1 mieszkaoca danej gminy. 

Nazwa 

 Tabela 9 -  Dochody własne gminy Głuchołazy w przeliczeniu na 1 osobę
9 

dochody własne 
dochody własne - 
udziały w podatkach PIT  

dochody własne - 
udziały w podatkach CIT 

dochody własne – 
pozostałe dochody 
podatkowe  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

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

Głuchołazy 1 747,53 1 857 597,01 686 29,42 51 628,69 650 

Kamiennik  1 631,05 1 613 347,54 390 1,39 0 1 061,53 1 222 

Korfantów 1 249,22 1 408 392,35 464 4,83 3 447,49 472 

Łambinowice 1 400,00 1 631 418,24 464 6,79 7 655,54 898 

Nysa 1 819,73 2 029 730,60 772 34,87 35 584,53 714 

Otmuchów 1 532,47 2 246 507,58 520 5,55 7 534,90 787 

Paczków 1 353,13 1 400 488,87 543 11,92 14 462,94 495 

Pakosławice 1 523,93 1 570 689,52 686 1,08 3 611,49 641 

Skoroszyce 1 237,87 1 753 470,50 493 0,69 3 566,43 836 

 

Analiza danych z Tabeli 9 wskazuje na systematyczny wzrost dochodów własnych w naszej 

gminie, w 2017r. dochody te w przeliczeniu na jednego mieszkaoca były drugie  

co do wielkości w powiecie, natomiast w 2018 były trzecie. 

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.10  

                                                 
9
 Dane za 2017 pochodzą z GUS, dane za 2018r. podane na podstawie danych pozyskanych z innych Urzędów. 

 
10

 Definicja na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
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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 5 

 

 

 

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. 

 

Wykres 6 
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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. 

Zestawiając opis udziału gminy w podatkach dochodowych z danymi z Tabeli 9 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. 

 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. 

Podatki lokalne są jednym z instrumentów, które samorządy mogą wykorzystywad  

do oddziaływania na procesy gospodarcze. Mogą one stanowid istotne obciążenie  

dla przedsiębiorstw działających na terenie gminy, a duże rozbieżności w tym zakresie wśród 

sąsiednich gmin mogą wpływad na ich konkurencyjnośd.  

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 

lokalnych stanowi niewielki procent w dochodach gminy. Szczegółowe dane w zakresie 

dochodów podatkowych znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
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Tabela 10 –  Stawki podatku od nieruchomości w 2018  - gmina Głuchołazy na tle powiatu Nyskiego11 

 
Głuchołazy Nysa Pakosławice Kamiennik Łambinowice Korfantów Paczków Otmuchów Skoroszyce 

Maksymalne 
stawki 

podatkowe 

1.  grunty związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

0,69 0,64 0,88 0,91 0,91 0,91 0,85 0,89 0,87 0,91 

2. grunty pod wodami 
powierzchniowymi 

4,54 4,3 4,63 4,63 4,59 4,63 4,54 4,54 4,54 4,63 

3. grunty pozostałe 0,29 0,28 0,24 0,47 0,38 0,38 0,35 0,32 0,36 0,48 

4.  grunty niezabudowane 
objęte obszarem rewitalizacji 

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

5. budynki mieszkalne 0,75 0,57 0,75 0,77 0,61 0,77 0,65 0,75 0,75 0,77 

6. budynki związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

17,5 19,64 21,69 23,1 21,4 21,5 21,08 22,66 20,8 23,1 

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

10,59 8,72 10,8 10,8 10,79 10,8 10,59 10,59 10,59 10,8 

8. budynki związane z 
udzielaniem świadczeo 
zdrowotnych 

4,61 4,27 4,7 4,7 4,7 4,7 4,45 4,61 4,61 4,7 

9. budynki pozostałe 5,5 5,66 3,7 6,62 5,6 6,575 6,5 5,9 3,7 7,77 

10. budynki letniskowe 7,62 - - - - - - - - 7,77 

 

Wykresy od 7 do 14 prezentują porównanie stawek podatków lokalnych na terenie powiatu 

Nyskiego. 

Wykres 7 

 

                                                 
11

 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 8 

 

Wykres 9 
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Wykres 10 
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Wykres 12 

 

 

 

Wykres 13 
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Wykres 14 

 

 

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.  

Tabel 10 - Stawki podatku rolnego i leśnego - powiat Nyski
12

 

Przedmiot 
opodatkowania/gmina 

Głuchołazy Nysa Pakosławice Kamiennik Łambinowice Korfantów Paczków Otmuchów Skoroszyce 

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

131,23 122,75 131,23 131,23 131,23 131,23 131,23 131,23 131,23 

Pozostałe grunty za 1 ha 
(równoważnik 5 q żyta) 

262,45 245,50 262,45 262,45 262,45 262,45 262,45 262,45 262,45 

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

43,35 41,18 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 

 

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

w gminie Nysa są nieznacznie niższe. Wynika to z faktu, że Rada Miejska w Nysie corocznie 

obniża cenę skupu żyta, będącą podstawą wymiaru podatku rolnego. 

                                                 
12

 Dane własne Urzędu Miejskiego oraz pozyskane z innych Urzędów 
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Tabela 11 - Stawki podatku od środków transportowych - powiat Nyski13 

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. 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 11 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 

przejrzysta polityka podatkowa, która jest istotną zachętą dla podmiotów gospodarczych  

do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

                                                 
13

 Dane własne Urzędu Miejskiego oraz pozyskane z innych Urzędów, wybrane do analizy stawki podatku 
stanowią 80,44 % ogółu dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych. 
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Gmina Głuchołazy prowadzi właśnie taką politykę, podatki lokalne zostały zmienione  

w niewielkim zakresie w 2018r. a poprzednia zmiana miała miejsce w 2016r. Taka polityka  

w zakresie zmian podatkowych 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 spadek procesu depopulacji w naszej gminie co pokazano 

w rozdziale dotyczącym demografii.  

W obecnym czasie gminy winny bacznie śledzid 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 2018 roku dochody z majątku gminy (m.in. najmu, dzierżaw oraz sprzedaży 

nieruchomości) zostały wykonane w kwocie 7 276 150 zł. 

Największą pozycją w tym zakresie stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy 

nieruchomości i stanowią 76,76% ogółu dochodów z majątku gminy. 

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

terenie naszej gminy.  

Gmina Głuchołazy jest właścicielem jedynie 6% powierzchni całkowitej gminy, i co za tym 

idzie z roku na rok ogranicza się możliwośd zwiększania dochodów z tego tytułu. Dochody  

z tytułu zbycia mienia stanowią 10,23% ogółu dochodów z majątku gminy i w 2018 roku 

pochodziły ze sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz 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. 

Podsumowując, rozdział traktujący o dochodach gminy w 2018r. powstał w oparciu  

o wiarygodne dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Jednak nie wszystkie 
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dane porównawcze na chwilę pisania raportu o stanie gminy były dostępne za pełny rok 

2018. Dlatego w części porównawczej posługiwano się danymi i wskaźnikami wyliczonymi  

za 2017r. Dane za rok 2018 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 2018r. 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 2018 roku gmina Głuchołazy otrzymała dotacje w łącznej kwocie 31 211 979zł,  

co stanowiło 95,2% kwoty zaplanowanej, kwota ta była wyższa od kwoty uzyskanej z budżetu 

paostwa w 2017r. o 6 900 884 zł. 

 

  

Tabela 12 – dotacje z budżetu paostwa w gminach powiatu Nyskiego
14

 

2014 2015 2016 2017 2018 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 14 500 328,05 12 908 474,41 23 054 882,34 24 311 094,11 31 211 979 

Kamiennik 4 503 899,63 6 002 614,52 6 573 320,21 7 231 796,37 6 779 762 

Korfantów 4 850 965,57 5 074 709,29 8 804 750,90 10 448 866,46 10 848 611 

Łambinowice 4 270 177,69 4 240 975,63 7 931 394,60 9 087 198,23 7 918 655 

Nysa 29 647 396,96 30 744 753,61 55 191 737,92 63 926 204,51 75 108 257 

Otmuchów 8 502 010,44 9 847 123,43 13 196 509,54 17 887 861,68 15 430 857 

Paczków 9 582 230,35 7 914 969,10 13 491 035,98 16 725 290,16 14 929 181 

Pakosławice 3 351 220,04 2 494 054,17 3 791 440,88 4 412 339,42 3 902 396 

Skoroszyce 3 790 501,33 4 503 898,34 6 351 550,92 8 140 751,26 7 730 280 

 

W 2017 roku na tle pozostałych gmin powiatu Nyskiego gmina Głuchołazy otrzymała  

z budżetu Paostwa najmniej w przeliczeniu na osobę, wskaźnik ten wynosił 1014,57 

zł/osobę. Natomiast w 2018 wskaźnik ten wzrósł do 1306,82 zł/osobę i był nieznacznie 

wyższy od średniej dla całego powiatu. 

                                                 
14

 Dane wg GUS oraz dane własne Urzędu Miejskiego 
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Subwencje  

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

i składa się z pięciu części: 

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 13 – subwencje przekazane gminie Głuchołazy
15

 

wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok 

plan na  

2017 r. 

wykonanie na 

dzieo 

31.12.2017 

% wyk. 

planu 

plan na  

2018 r. 

wykonanie 

na dzieo 

31.12.2018 

% wyk. 

planu 

częśd oświatowa 

subwencji ogólnej  
16 253 856 16 351 079 100,6 16 653 540 16 673 836 100,1 

uzupełnienie 

subwencji ogólnej  
- 109 214 - - - - 

częśd wyrównawcza 

subwencji ogólnej  
2 903 019 2 903 019 100,0 4 088 974 4 088 974 100,0 

częśd równoważąca 

subwencji ogólnej  
421 777 421 777 100,0 383 580 383 580 100,0 

Razem 19 578 652 19 785 089  101,1 21 126 094 21 146 390 100,1 

 

 

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 14 – subwencja ogółem w gminach powiatu Nyskiego
16

 

2014 2015 2016 2017 2018 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 18 397 091,00 20 033 350,00 20 393 461,00 19 785 089,00 21 146 390 

Kamiennik 2 968 048,00 3 205 923,00 3 177 823,00 3 285 099,00 3 803 749 

Korfantów 10 783 592,00 11 004 695,00 11 750 507,00 12 608 560,00 12 612 411 

Łambinowice 8 472 095,00 8 447 567,00 9 098 481,00 9 697 000,00 10 482 178 

Nysa 28 870 756,00 30 262 294,00 29 378 384,00 31 275 955,00 37 216 190 

Otmuchów 12 745 724,00 13 180 455,00 14 043 477,00 14 911 844,00 17 514 007 

Paczków 11 174 036,00 12 400 261,00 13 241 923,00 13 246 132,00 13 616 985 

Pakosławice 2 903 381,00 2 951 539,00 3 116 925,00 3 408 329,00 4 344 336 

Skoroszyce 5 449 193,00 5 972 894,00 6 364 270,00 6 632 735,00 2 622 520 

 

Oczywiście najbardziej miarodajnym wskaźnikiem oceniającym wysokośd przekazywanych 

subwencji jest kwota subwencji w przeliczeniu na jednego mieszkaoca. 

 

  

 Tabela 15 – subwencja ogółem w gminach powiatu Nyskiego w przeliczeniu 
na jednego mieszkaoca

17
 

2017 2018 

[osoba] [osoba] 

Głuchołazy 825,69 885 

Kamiennik 932,47 1 088 

Korfantów 1 404,38 1 409 

Łambinowice 1 275,59 1 389 

Nysa 543,18 648 

Otmuchów 1 093,72 1 288 

Paczków 1 037,29 1 072 

Pakosławice 962,26 1 235 

Skoroszyce 1 064,82 421 
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Istotną częścią subwencji jest jej częśd oświatowa, dlatego też w kolejnych tabelach 

przedstawiono wysokośd tej części subwencji. 

  

Tabela 16 - częśd oświatowa subwencji ogólnej w gminach powiatu Nyskiego
18

 

2014 2015 2016 2017 2018 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 13 912 430,00 15 285 879,00 16 752 850,00 16 351 079,00 16 673 836 

Kamiennik 2 369 171,00 2 582 226,00 2 522 221,00 2 596 741,00 2 744 246 

Korfantów 5 802 400,00 5 824 565,00 6 346 301,00 6 382 782,00 6 500 117 

Łambinowice 5 561 456,00 6 480 140,00 6 738 956,00 7 142 584,00 6 793 252 

Nysa 26 888 902,00 27 478 887,00 28 891 218,00 30 489 618,00 32 125 697 

Otmuchów 9 028 274,00 9 458 093,00 9 418 508,00 9 235 810,00 11 366 740 

Paczków 8 012 618,00 8 678 802,00 8 911 279,00 8 645 492,00 8 651 027 

Pakosławice 2 270 083,00 2 357 335,00 2 505 664,00 2 672 081,00 2 863 391 

Skoroszyce 4 451 255,00 4 818 067,00 4 868 201,00 4 912 931,00 4 868 051 

 

 

  

Tabela 17 - częśd oświatowa subwencji ogólnej w gminach powiatu Nyskiego w 
przeliczeniu na jednego mieszkaoca

19
 

2017 2018 

[osoba] [osoba] 

Głuchołazy 682,38 698 

Kamiennik 737,08 785 

Korfantów 710,94 726 

Łambinowice 939,57 900 

Nysa 529,53 559 

Otmuchów 677,41 836 

Paczków 677,02 681 

Pakosławice 754,40 814 

Skoroszyce 788,72 782 

Szczegółowe dane dotyczące zarówno dotacji jak i subwencji przekazywanych gminie 

Głuchołazy dostępne są w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2018r. 

 

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 18 – wydatki w gminie Głuchołazy 20 

lp. wyszczególnienie 

 2017 rok 2018 rok 

plan na  

2017 r. 

wykonanie 

na dzień 

31.12.2017 

% wyk. 

planu 

plan na  

2018 r. 

wykonanie 

na dzień 

31.12.2018 

% wyk. 

planu 

Wydatki ogółem, z tego: 92 630 190 88 702 959 95,8 107 535 400 99 769 609 92,8 

1. Wydatki bieżące, z tego: 85 647 998 82 202 435 96,0 88 767 405 84 583 673 95,3 

2. 
Wydatki majątkowe 

(inwestycyjne) 
6 982 192 6 500 524 93,1 18 767 995 15 185 935 80,9 

 

W Tabeli 19 przedstawiono wydatki ogółem w gminie Głuchołazy w przeliczeniu na jednego 

mieszkaoca. 

  

Tabela 19 – wydatki ogółem w gminach powiatu Nyskiego 
w przeliczeniu na jednego mieszkaoca

21
 

2014 2015 2016 2017 2018 

*zł+ *zł+ *zł+ *zł+ *zł+ 

Głuchołazy 3 136,22 2 928,22 3 490,75 3 701,35 4 177 

Kamiennik 4 388,27 4 234,51 4 383,79 4 662,81 5 050 

Korfantów 2 733,29 2 747,43 3 309,62 3 662,37 4 074 

Łambinowice 2 902,24 2 951,49 3 427,89 3 980,03 4 010 

Nysa 2 668,30 3 090,75 3 335,20 3 670,79 4 640 

Otmuchów 3 399,54 2 770,80 3 368,95 3 906,82 6 070 

Paczków 3 010,71 2 782,74 3 261,81 3 698,45 4 695 

Pakosławice 3 168,71 2 837,49 3 500,07 4 020,68 4 588 

Skoroszyce 2 450,53 2 782,83 3 097,33 3 510,20 5 020 

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

wydatków ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkaoca, sytuuje nasza gminę na 7 miejscu 

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

Głuchołazy są niskie. 

W Tabeli 20 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 20 – wydatki majątkowe w gminach powiatu Nyskiego w przeliczeniu na jednego 
mieszkaoca

22
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Suma 
wydatków 
w 
kolejnych 
latach – 
bez roku 
2018 

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

Głuchołazy 517 851 371 300 532 266 192 271 636 3 936 

Kamiennik 525 484 224 308 823 591 134 315 405 3 809 

Korfantów 831 521 443 293 413 248 289 380 558 3 976 

Łambinowice 493 212 145 533 85 84 137 304 151 2 144 

Nysa 708 529 356 288 343 739 526 618 1 101 5 208 

Otmuchów 155 257 376 326 777 102 248 432 1 955 4 628 

Paczków 616 285 162 127 440 131 126 307 1 201 3 395 

Pakosławice 793 225 408 207 449 111 308 420 537 3 458 

Skoroszyce 495 817 404 234 60 343 125 352 1 537 4 367 

 

Wydatki majątkowe zmieniają się w okresach 2-3 letnich. Rok 2018 był dla gminy rokiem 

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

majątkowych w gminie. 

Również w przestawionej 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. 
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Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkaoca w gminach powiatu Nyskiego zobrazowano 

w Tabeli 21.  

Tabela 21 - Zadłużenie na mieszkaoca wg danych ze sprawozdao gmina powiatu Nyskiego
23

 
  

  rok 2017 rok 2018 

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 24 319 865 23 962 1 015 31 287 064 23 884 1 310 

Kamiennik 1 665 210 3 523 473 2 319 580 3 496 663 

Korfantów 6 646 117 8 978 740 7 654 221 8 952 855 

Łambinowice 6 265 068 7 602 824 5 486 868 7 545 727 

Nysa 74 910 170 57 579 1 301 96 100 000 57 443 1 673 

Otmuchów 7 577 508 13 634 556 18 452 203 13 593 1 357 

Paczków 8 060 257 12 770 631 15 063 318 12 698 1 186 

Pakosławice 2 146 264 3 542 606 2 955 236 3 519 840 

Skoroszyce 19 812 6 229 3 2 219 000 6 222 357 

Poziom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 11 lat pozostaje na stabilnym poziomie  

w stosunku do dochodów co zobrazowano w Tabeli 22. 

Tabela 22 – wysokośd zadłużenia w stosunku do dochodów własnych24  

rok 
kwota zadłużenia  

(w zł) 

kwota zadłużenia w 
stosunku do dochodów 

(w %)  

2008 r. 7 450 901 14,00% 

2009 r. 10 503 515 18,90% 

2010 r. 24 778 914 42,60% 

2011 r. 33 697 982 55,60% 

2012 r. 30 567 980 44,80% 

2013 r. 27 828 221 40,80% 

2014 r. 27 119 882 35,00% 

2015 r. 23 444 512 31,20% 

2016 r. 20 694 520 23,70% 

2017 r. 24 319 865 28,29% 

 2018 r. 31 287 064 32,35% 
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Tabela 23 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 23 – wskaźnik poziomu zadłużania się w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika 
możliwośd zadłużania się dla gminy Głuchołazy

25
 

Rok 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązao, o których mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych do dochodów z 

uwzględnieniem ustawowych wyłączeo 

Dopuszczalny wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty zobowiązao, o 

których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych do dochodów z 

uwzględnieniem ustawowych wyłączeo 

2018 4,13% 6,30% 

2019 3,64% 4,64% 

2020 3,90% 4,78% 

2021 3,89% 7,27% 

2022 2,21% 10,46% 

2023 4,62% 13,86% 

2024 4,77% 14,90% 

2025 4,69% 14,76% 

2026 4,56% 14,80% 

2027 4,43% 14,69% 

2028 4,31% 14,62% 

2029 4,17% 14,58% 

2030 4,33% 14,89% 

 

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

znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

Mienie gminy i infrastruktura służąca mieszkaocom. 

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni   

992,5058 ha, których łączna wartośd księgowa wynosi 13 026 121 zł.  

W 2018r.  stan powierzchni gruntów należących do gminy Głuchołazy zmniejszył się  

o 2,6293ha. 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 24. 
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Tabela 24 – budynki będące własnością gminy Głuchołazy
26

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na dzieo 

31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

(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 30 195 

4. Budynki oświaty nauki kultury i sportu 3 664 951 3 811 210 

5. 

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

17 956 927 19 811 573 

w tym 

Budynki szkolne 17 608 521 18 877 318 

Budynki gospodarcze 348 406 348 406 

Boiska 544 632 585 849 

6. Budynki przemysłowe 26 638 26 638 

7. 
Budynki inne 65 194 640 65 652 445 

w tym Budynki mieszkalne 59 945 512 60 403 317 

8. Budowle 77 697 731 79 198 129 

Ogółem 165 899 201 169 314 040 

Budynki mieszkalne oraz częśd lokali użytkowych pozostaje w administracji Głuchołaskiego 

Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach. Ilośd lokali w 2017 

i 2018 roku administrowanych przez GKTBS w Głuchołazach obrazują poniższe zestawienia: 

Tabela 25 – zmiana stanu posiadania lokali mieszkalnych i usługowych
27

 

Ogółem 

Lokale usługowo-handlowe stan 
na dzieo 

Lokale mieszkalne stan na dzieo 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 

176 175 1 203 1 173 

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. 

Ogółem 

Tabel 26 – Zmiana stanu budynków 28 

31.12.2017 31.12.2018 

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 

71 265 22 358 71 255 32 358 
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W 2018r. nie powstały żadne nowe wspólnoty mieszkaniowe, a zmiana stanu wynika  

z przechodzenia wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez GKTBS do zarządzania przez 

inne podmioty lub też decydowanie się zarządów wspólnot na samodzielne zarządzanie,  

co obniża koszty dla tych wspólnot. 

Gmina Głuchołazy zarządza 31 kilometrową siecią dróg publicznych oraz 7,3 kilometrową 

siecią oznakowanych tras rowerowych. W gminie funkcjonuje 13 świetlic wiejskich oraz  

10 remiz strażackich.  

Sied wodociągowa i kanalizacyjna liczy ok. 185 km i jest druga co do wielkości w powiecie 

Nyskim, a w 2018r. rozpoczął się kolejny etap kanalizacji gminy, który dotyczy Nowego Lasu  

i Starego Lasu.  

Długośd sieci gazowniczej w gminie wynosi ok. 62,6 km, z tego ok. 50,9 km stanową sieci 

rozdzielcze. Do sieci gazowniczej przyłączone jest 1480 budynków, w tym 1410 budynków 

mieszkalnych. Zarejestrowano 4 814 odbiorców gazu, w tym 1537 ogrzewających mieszania 

gazem, ogółem z dostaw gazu korzysta ok. 12,6 tyś osób, głównie w mieście.   

 

Inwestycje – budowy, modernizacje, remonty  

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

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

Wydatki inwestycyjne w 2018r. wyniosły 15 185 935 i były jednymi z najwyższych  

w ostatnich latach. 

Rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego  

Główna inwestycja jaka była realizowana w 2018 roku to ograniczenie antropopresji na  
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różnorodnośd biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój 

obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej. Zadanie to dotyczyło rewitalizacji dawnego 

obszaru uzdrowiskowego  

w Głuchołazach i zaplanowane było  

do realizacji przy udziale środków  

z dotacji z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020. Planowana 

kwota dofinansowania wyniosła  

5 045 552 zł. Swoim zakresem 

rzeczowym zadanie objęło rewitalizację terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym 

hotelem „Leśna”, rewitalizację „Górnego Stawu”, modernizację amfiteatru leśnego,  

renowację gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”.  
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W 2018r. rozpoczęto też działania zmierzające do modernizacji oświetlenia ulicznego  

na terenie gminy. Działania polegały na przygotowaniu dokumentacji oraz realizacji 

inwestycji w niektórych lokalizacjach. W sumie przygotowano dokumentację dla 3 lokalizacji 

na terenach wiejskich oraz 9 lokalizacji na terenie miasta. Inwestycję zakooczono  

w 4 lokalizacjach, a nakłady na nią wyniosły 200 000,00 zł. Inwestycje związane  

z rewitalizacją będą kontynuowane w latach następnych. Rozpoczęto modernizację mostu 

nad Białą Głuchołaską w Nowym Świętowie – nakłady w 2018r. wyniosły 120 000,00zł. 

Kontynuowano także rozpoczęte w poprzednich latach prace związane z rozbudową  

i modernizacją cmentarza komunalnego, gdzie za kwotę 180 000,00 zł przebudowano częśd 

ciągów komunikacyjnych. 

Powoli dobiega do kooca 

proces kanalizacji  

i wodociągowania terenu 

gminy.  

W 2018r. gmina Głuchołazy 

dokapitalizowała kwotą  

1 000 000,00 spółkę 

Wodociągi sp. z o.o., 

realizującą inwestycję 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie".  

Zakooczenie tej inwestycji spowoduje, że cały teren gminy – z wyłączeniem Podlesia z uwagi 

na skomplikowane warunki ukształtowania terenu – będzie posiadał dostęp do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonano również modernizację kanalizacji deszczowej  

w ciągu ul. Wyspiaoskiego oraz ul. Szymanowskiego, na którą nakłady w 2018r. wyniosły  

80 000,00 zł. W ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019" zrealizowano lub też przystąpiono do modernizacji ulic na Głuchołaskim 

„osiedlu pisarzy”, na którą to inwestycję w 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości  

1 531 493,00 zł.  
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W 2018r. ukooczono również budowę 

nowej drogi łączącej Charbielin  

z Jarnołtówkiem, która stanowi nie tylko 

urokliwą trasę widokową, ale również 

skraca dojazd do centrum Jarnołtówka 

podróżującym drogą krajową nr 40  

od strony Prudnika i omija zarówno 

Pokrzywną jak i centrum Głuchołaz. 

Nakłady na tę inwestycję w 2018r. wyniosły 

1 270 000,00zł. 

W ramach współpracy z innymi samorządami gmina Głuchołazy udzieliła dotacji w kwocie 

225 000,00 zł dla Samorządu Województwa Opolskiego na budowę i rozbudowę chodników 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411, dzięki czemu wybudowano chodnik w Nowym 

Świętowie. Podobnej dotacji tym razem na kwotę 150 000,00 zł udzielono dla powiatu 

Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Biskupowie, przy  

ul. Świdnickiej w Głuchołazach oraz w Jarnołtówku. Niestety w tej ostatniej lokalizacji powiat 

nie przystąpił do realizacji zadania. 

Bardzo dużą inwestycją była rozpoczęta w 2018r. kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej 

infrastruktury gminy Głuchołazy, gdzie planowane nakłady w 2018r. wynosiły 2 201 426,00 

zł. Zadanie to obejmowało, zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Curie-

Skłodowskiej, przebudowę budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz zagospodarowaniem 

terenu przyległego, dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeo 

w celu adaptacji na mieszkania, w tym mieszkao chronionych  

na ulicy Tylnej, modernizację targowiska  

w Głuchołazach, gdzie wykonywano prace 

związane z przygotowaniem materiałów 

przetargowych. Dokonano rewitalizacji 

dwóch kamienic stanowiących własnośd 

gminy ul. Kościuszki 2 i al. Jana Pawła II 16. 

Zakooczono budowę nowego  skateparku  

w Głuchołazach oraz wyremontowano 
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budynek mieszkalny na terenie stadionu miejskiego, który przeznaczono na zaplecze 

sportowe.  

Za kwotę 140 000,00 zł wyremontowano lub wybudowano nowe chodniki. Bardzo ważną 

pozycją w palecie inwestycji jest modernizacja placówek oświatowych, na którą w 2018r. 

roku zaplanowano kwotę 400 000,00zł. W zakresie tego zadania w szczególności 

przygotowano modernizacje toalet w szkole w Nowym Świętowie, gdzie po długim czasie  

i wielu zabiegach ze strony gminy udało się 

uzyskad zgodę konserwatora zabytków  

na realizację tej inwestycji. Pozostały zakres 

modernizacji to: modernizacja kuchni  

w szkole w Bodzanowie, prace budowlane  

w szkole podstawowej nr 1 w Głuchołazach, 

modernizacja ogrodzenia w przedszkolu  

nr 2 w Głuchołazach, modernizacja schodów  

i tarasu w szkole podstawowej  

nr 3 w Głuchołazach. Wykonano również modernizację budynku przedszkola  

nr 1 i Żłobka Miejskiego w Głuchołazach. Również w 2018r. za kwotę 105 000,00 wykonano 

termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 w Głuchołazach. 

Rozpoczęto odbudowę alejki wzdłuż Rezerwatu „Las Bukowy” (od Mostu św. Wojciecha do 

Rezerwatu „Nad Białką”) wraz z parkingiem przy „Chatce Myśliwskiej”. Zadanie to będzie 

kontynuowane w 2019r. a przewidywane nakłady wynoszą 419 000,00 zł. W trakcie realizacji 

jest również budowa parkingu na zapleczu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach na którą  

to inwestycję zaplanowano w 2018r. 270 000,00 zł. W ramach rządowego programu  „Obszar 

Sportowej Aktywności OSA”  wykonano siłownię plenerową wraz ze strefą relaksu i gier - dz. 

1653/42, ul. Paderewskiego w Głuchołazach oraz siłownię plenerową wraz ze strefą relaksu  

i gier – dz. 132/16, ul. Kościuszki w Głuchołazach – kwota nakładów w 2018r. to 110 000,00 

zł. Ze środków budżetu udzielono również dotacji w wysokości 733 000,00 zł dla Centrum 

Kultury w Głuchołazach na finansowanie realizacji inwestycji pn."Budowa Biblioteki gminnej 

w Głuchołazach". 
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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 29 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

na terenie miasta Głuchołazy oraz 16 na terenie wsi gminy Głuchołazy. Obecnie 

obowiązujące plany miejscowe obejmują powierzchnię 3682 ha, w tym plany uchwalone na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

3507 ha. Powierzchnia gminy Głuchołazy w granicach administracyjnych wynosi 16 807 ha, 

zatem planami jest objęte 21,9% powierzchni gminy. 

W 2018r. trwały prace związane z opracowaniem bądź zmianą 9 Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego. W roku 2018 gmina wznowiła procedurę 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, 

Biskupowa, Nowego Świętowa, Charbielina i Gierałcic, gdyż w tych miejscowościach 

występuje największe zainteresowania zmianami przeznaczenia terenu. 
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Wspomnianą uchwałą przyjęto również Wieloletni program sporządzania planów 

miejscowych, który został zobrazowany w Tabeli 27. 

 

Tabela  27 – 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 nad jego uaktualnieniem. 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 

opracowanie planów miejscowych dla miejscowości wykazanych w dokumencie i w Tabeli 27 

w celu uporządkowania zabudowy istniejącej oraz zabudowy planowanej.  
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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 – 

cztery 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 to 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 jednym z najniższych  

na terenie gmin wchodzących w skład powiatu Nyskiego. 

 

Ochrona środowiska  

W 2018 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. Akcja ekologiczna „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 odpadami komunalnymi.  
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Starannie wysegregowane w/w odpady były dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Konradowie.  

Akcja odbierania odpadów oraz wydawania w zamian drzewek prowadzona była w dniach  

19 marca, 16 kwietnia oraz 21 maja 2018r. 

W dniu 19.03.2018r. 52 właścicieli nieruchomości dostarczyło: 1095 kg makulatury,  

115 kg puszek, 163 kg butelek PET, 274 szt. drobnego zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, 42 szt. dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

W czasie trwania tego etapu akcji rozdysponowane zostało 300 szt. sadzonek drzew z  

gat. śliwa, czereśnia i wiśnia, a w ramach promocji akcji wydano zainteresowanym 

mieszkaocom 30 budek lęgowych dla ptaków. 

W dniu 16.04.2018r. PSZOK w Konradowie odwiedziło 43 właścicieli nieruchomości którzy 

dostarczyli: 1508,5 kg makulatury, 52 kg puszek, 50,5 kg butelek PET, 229 szt. drobnego 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 97 szt. dużego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego za które otrzymali łącznie 310 szt. sadzonek drzew  

z gat. żywotnik zachodni (thuja), buk, jodła. W ramach promocji akcji, tak jak i poprzednio, 

wydano 30 budek lęgowych dla ptaków. Pozostałe sadzonki zostały posadzone na działkach 

stanowiących własnośd gminy Głuchołazy tj. na terenach sołectw Sucha Kamienica, 

Charbielin oraz na terenie miasta Głuchołazy w Parku Zdrojowym, oraz na Stadionie 

Miejskim. 

W dniu 21.05.2018r. PSZOK w Konradowie został odwiedzony przez 42 właścicieli 

nieruchomości, którzy otrzymali łącznie wszystkie sadzonki zaplanowane w powyższym 

terminie tj. 300 szt. z gat. rododendron, azalia i hortensja. Mieszkaocy w zamian za sadzonki 

dostarczyli: 1210 kg makulatury, 56,5 kg puszek, 168,5 kg butelek PET, 262 szt. drobnego 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 83 szt. dużego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Wzorem poprzednich etapów akcji wydano mieszkaocom 

30 budek lęgowych dla ptaków. 

Ponadto celem promocji akcji ekologicznej pn.”Odpady oddajesz, drzewko dostajesz” 

wykonano 50 plakatów oraz 1700 ulotek, które zostały rozpropagowane wśród mieszkaoców 

gminy Głuchołazy. 

Akcja ekologiczna objęła swym oddziaływaniem wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Głuchołazy. 
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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 

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 oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

oraz elektronicznego stanowiły bodziec do kontynuowania selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych i uświadomienia potrzeby codziennego segregowania odpadów w miejscu 

zamieszkania i pracy. 

Oświata i opieka nad dziedmi do lat 3 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy funkcjonowało 18 placówek oświatowych,  

z czego 10 było prowadzonych przez inne organy niż gmina. Łącznie uczęszczało do nich  

1581 dzieci. 
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Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Głuchołazy zlokalizowane są na terenie miasta 

oraz wsi Bodzanów i Nowy Świętów. Obecnie w związku z reformą szkolną trwa wygaszanie 

gimnazjów, które zostanie zakooczone w 2019r. 

W gminie Głuchołazy funkcjonuje 10 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia i są one 

zlokalizowane na wioskach. Placówki te powstały ze szkół, które ze względów 

ekonomicznych ulegały likwidacji. W szkołach tych nauczyciele są zatrudnieni na podstawie 

kodeksu pracy. Wszystkie te szkoły korzystają z subwencji należnej szkołom nauczającym 

języka mniejszości  narodowej. Szkoły stowarzyszeniowe funkcjonują w budynkach 

użyczanych bezpłatnie przez gminę Głuchołazy. 

W Tabelach 28 i 29 przedstawiono ilośd klas i uczniów uczęszczających do danej placówki. 

 
 
Tabela 28 - Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Głuchołazy 

Lp. Nazwa jednostki 
oświatowej 

Ilośd 
oddziałów 
przedszkolnych 
 

Liczba dzieci 
przedszkolnych 
 

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 17 296 17 

3 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3 z 
oddziałem 
gimnazjalnym 

0 0 0 8 133 
19 

0 0 0 4 90 

4 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Bodzanowie 

3 72 24 7 70 10 

5 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Nowym Świętowie 

2 32 16 7 60 9 

6 
Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 

0 0 0 3 66 22 

7 
Publiczne Przedszkole 
Nr 1 

6 145 24 0 0 0 

8 
Publiczne Przedszkole 
Nr 2 z oddz. Konradów 

8 195 24 0 0 0 

 Razem 19 443 23 73 1237 17 

 
 
 
Tabela 29 - Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia i osoby prywatne 

Lp. Nazwa jednostki 
oświatowej 

Ilośd 
oddziałów 
przedszkolnych 
 

Liczba dzieci 
przedszkolnych 
 

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 57 8 

3 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Starym 
Lesie 

2 32 16 7 47 7 

4 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 

1 5 5 6 21 4 



 Głuchołazy – Miasto Orderu Uśmiechu  

45 

 

Sławniowicach 

5 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Polskim Świętowie 

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 

9 
Niepubliczne 
Gimnazjum w 
Jarnołtówku 

0 0 0 1 12 12 

10 
Przedszkole 
Niepubliczne 
„Puchatek” Głuchołazy 

2 26 13 0 0 0 

 Razem 11 178 16 57 344 6 

 
 
 

W gminie Głuchołazy funkcjonują dwa publiczne przedszkola oraz dwa oddziały przedszkolne, 

przy szkołach zlokalizowanych na terenie wiejskim. Działa również jedno prywatne 

przedszkole niepubliczne. 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 nie ma również dzieci oczekujących na przyjecie do przedszkola. 

W 2018r. 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 2018r. może odbywad  

się na podstawie egzaminu gimnazjalnego. 

 Do egzaminu gimnazjalnego w dniach 18-20 kwietnia 2018r. przystąpiło w województwie 

opolskim 7710 uczniów klas trzecich. W powiecie nyskim liczba zdających wynosiła 1070,  

a w gminie Głuchołazy 157 gimnazjalistów.  

Wyniki przedstawiono w Tabeli 30. 
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Tabela 30 – wyniki egzaminów gimnazjalnych  

Wyszczególnienie 
Średni wynik w % 

gminy Głuchołazy województwa powiatu 

częśd humanistyczna 
j. polski – 65,9 
historia, WOS – 55,6 

j. polski – 66,9 
historia, WOS – 57,7 

j. polski – 65,8 
historia, WOS – 57,6 

częśd 
matematyczno-przyrodnicza 

Matematyka – 48,2 
Przedmioty przyrodnicze – 54,1 

 

Matematyka – 50,6 
Przedmioty przyrodnicze – 55,4 

 

Matematyka – 48,2 
Przedmioty przyrodnicze – 54,3 

 

częśd językowa 
 

• język 
angielski 

 
 

Podstawowy – 70,5 
rozszerzony – 53,9 

 
 

Podstawowy – 69,8 
rozszerzony – 52,7 

 
Podstawowy – 66,8 
rozszerzony – 49,2 

• język 
niemiecki 

 

podstawowy – 58,2 
rozszerzony – 48 

podstawowy – 64,6 
rozszerzony – 63,3 

podstawowy – 55,2 
rozszerzony – 35,7 

• język 
francuski 

 

podstawowy – 30 
rozszerzony - 18 

podstawowy – 69,5 
rozszerzony – 74,6 

podstawowy – 30 
rozszerzony - 18 

 
 

Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakośd nauczania w gminie 

Głuchołazy świadczona jest na dobrym poziomie.  

W roku szkolnym 2017/2018 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.  

Od 04 do 12 stycznia 2018 r. na terenie gminy Głuchołazy odbywały się Wojewódzkie 

Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – etap gminny.  

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się zwyciężczyni konkursu polonistycznego – 

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

uzyskała 89,2% punktów. 

Podczas etapu wojewódzkiego uczennica zdobyła 78,33 % punktów oraz tytuł finalisty. 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku prowadzonej przez Stowarzyszenie 

w  konkursie technicznym zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, podczas którego 

zajęli III i IX miejsce. 

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

biorący udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego w roku 

szkolnym 2017/2018 zdobyli: I miejsce - w etapie powiatowym, VI miejsce - w etapie 

wojewódzkim. 

Konkursy przedmiotowe w gimnazjach 

W etapie szkolnym uczestniczyło 385 uczniów, w etapie gminnym uczestniczyło 138 uczniów. 
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Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: 

Konkurs biologiczny:  uczeo Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstaoców Śląskich w 

Głuchołazach na etapie gminnym zdobył 85% punktów. W etapie wojewódzkim uczeo 

uzyskał 80 % punktów oraz tytuł finalisty. Uczeo Publicznego Gimnazjum  

Nr 1 im. Powstaoców Śląskich Głuchołazach na etapie gminnym zdobył 85% punktów.  

W etapie wojewódzkim uczeo uzyskał 77,5 % punktów oraz tytuł finalisty. 

Konkurs geograficzny: uczeo Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstaoców Śląskich 

w Głuchołazach na etapie gminnym zdobył 87,5% punktów. W etapie wojewódzkim uczeo 

uzyskał 85 % punktów oraz tytuł laureata. 

Konkurs polonistyczny:  uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach na etapie 

gminnym zdobyła 88 % punktów. W etapie wojewódzkim uczennica uzyskała 72 % punktów 

oraz tytuł finalisty. 

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

W 2018r. łączna kwota wypłaconych nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży wyniosła 

ponad 200 tyś zł i była przyznana dla 225 uczniów. Stypendia i nagrody dla dzieci 

uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest  Burmistrz Głuchołaz, 

fundatorem nagród był Burmistrz. Natomiast dla dzieci, które uczęszczają do szkół 

stowarzyszeniowych fundatorami nagród był Zarządy Stowarzyszeo prowadzących te szkoły. 

Opieka nad dziedmi do lat trzech 

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

jednostki budżetowej, do której zapisanych jest 75 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 

dietetycznych stosownie do wieku dzieci, z uwzględnieniem dzieci z alergiami  

i nietolerancjami pokarmowymi . 
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Obecnie w kolejce na przyjecie do żłobka oczkuje ok. 30 dzieci, sytuacja winna ulec poprawie 

w roku 2019, kiedy po remoncie pomieszczeo zajmowanych przez Świetlicę Terapeutyczną 

utworzone zostaną nowe grupy żłobkowe. 

Opłata za żłobek ustalona  jest Uchwałą Rad Miejskiej w Głuchołazach Nr X/89/11 z dnia  

29 czerwca 2011r w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 

w Głuchołazach i w roku 2018 wynosiła : 

 opłata stała 318,15 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, 

 opłata stała 239,40 zł miesięcznie 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 jest jedną z najlepiej absorbujących środki unijne na terenie województwa 

Opolskiego o czym świadczy wiele zrealizowanych projektów a w szczególności tytuł 

„Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich” przyznany gminie Głuchołazy w 2018 roku. 

W poniższych Tabelach 31 i 32 przedstawiono projekty zrealizowane przez gminę Głuchołazy 

w 2018 roku przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. 

 

 

 

 

 



 Głuchołazy – Miasto Orderu Uśmiechu  

49 

 

 

Tabela 31 - Projekty dofinansowane środkami zewnętrznymi, realizowane przez gminę Głuchołazy w 2018 roku 

 Liczba 
realizowanych 

projektów 
przy wsparciu 

środków 
zewnętrznych 

Liczba 
podpisanych 

umów o 
dofinansowaniu 

Wartośd 
podpisanych 

umów o 
dofinansowanie 

Liczba 
zakooczonych 

projektów 

Wartośd 
złożonych 

wniosków o 
płatnośd 

Wpływy do 
budżetu ze 

źródeł 
zewnętrznych 

Projekty 
wsparte 

środkami Unii 
Europejskiej 

11 7 6 224 688 zł 
 

7 6 462 561 zł 
 

6 822 498 zł 

Projekty 
wsparte 

środkami 
krajowymi 

2 2 117 372 zł 2 117 372 zł 117 372 zł 

Razem 13 9 6 342 060 zł 9 6 579 933 zł 6 939 870 zł 

 

Tabela 32 - Największe projekty gminy Głuchołazy  wsparte przez programy zewnętrzne realizowane w 2018 (według 
wartości zawartych umów o dofinansowaniu) 

Lp. 
Nazwa 

programu 
Nazwa zadania 

Całkowita 
wartośd 
zadania 

Wartośd 
dofinansowania 

zadania 

Wartośd 
wkładu 
własnego 
gminy 

Okres 
realizacji 
projektu 

Uwagi 

1 
RPO WO 2014-

2020 

Kompleksowa 
rewitalizacja 

zdegradowanej 
infrastruktury gminy 
Głuchołazy szansą na 

aktywizację społeczności 
lokalnej 

9 377 253 4 999 882 4 377 371 2018-2019 

 

2 
RPO WO 2014-

2020 

Ograniczenie 
antropopresji na 

różnorodnośd biologiczną, 
dziedzictwo kulturowe i 

historyczne – 
zrównoważony rozwój 

obszaru Gór Opawskich i 
Bramy Morawskiej. 

6 578 025 
 

4 895 102 
 

1 682 923 2017-2019 
Projekt 

Partnerski 

3 

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 

Przebudowa i rozbudowa 
drogi gminnej pomiędzy 

miejscowościami 
Charbielin – Jarnołtówek 

w gminie Głuchołazy 

3 753 000 2 388 259 1 364 741 2017-2018  

4 
Program 

Infrastruktura 
Bibliotek 

Budowa Biblioteki 
gminnej w Głuchołazach 

3 310 000 2 000 000 1 310 000 2017-2019 

Projekt 
realizowany 

przez 
Centrum 
Kultury w 

Głuchołazach 
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5 
RPO WO 2014-

2020 

Termomodernizacja 
budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w 
Głuchołazach 

1 050 000 892 000 158 000 2018 
Projekt 

Partnerski 

6 
RPO WO 2014-

2020 

Ochrona różnorodności 
biologicznej na terenie 

Subregionu Południowego 
1 093 932 750 000 343 932 

2018 -
2019 

Projekt 
Partnerski 

7 
RPO WO 2014-

2020 
Wsparcie przedszkoli w 

gminie Głuchołazy 
305 000 259 250  45 750 2018-2019  

8 
RPO WO 2014-

2020 

Skuteczna i efektywna 
pomoc społeczna - 

wdrożenie usprawnieo 
organizacyjnych w 
Ośrodku Pomocy 

Społecznej w 
Głuchołazach 

379 455 319 800 59 655 2017-2019 

Projekt 
realizowany 

przez 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

 

W 2018r. Gmina Głuchołazy otrzymała w konkursie „Najlepsza przestrzeo publiczna 

Województwa Opolskiego” wyróżnienie za rewitalizację Parku Zdrojowego w Głuchołazach 

oraz tytuł „Drużyny sezonu funduszy europejskich” za projekt termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego. 

Społeczeństwo obywatelskie 

Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski w gminie Głuchołazy w 2018r. był organizowany już po raz trzeci.  

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

służących mieszkaocom a przede wszystkim mieszkaocom sołectw głuchołaskich. Należą do 

nich: budowa wiat rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Polski Świętów, 

Sucha Kamienica, Stary Las oraz Wilamowice Nyskie, modernizacja przestrzeni publicznej, w 

obszarze infrastruktury sportowej w trzech miejscowościach: Bodzanów (wykonanie  

1 piłkochwytu na stadionie, wykonanie trybun z plastikowymi siedziskami na stadionie, 

wykonanie ogrodzenia murawy boiska od trybun na stadionie, zakup 2 bramek piłkarskich na 

stadion, zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych na stadion), Nowy Świętów 

(modernizacja- wyrównanie płyty murawy na stadionie, wykonanie twardego podłoża pod 

boisko do koszykówki ulicznej w szkole podstawowej, wykonanie 2 piłkochwytów  
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na stadionie), Gierałcice (wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej), Konradów 

(doposażenie placu zabaw). 

W Tabeli 33 przedstawiono syntetyczny obraz budżetu obywatelskiego na przestrzeni trzech 

lat: 

Tabela 33 – realizacja budżetu obywatelskiego 

Lp.   2016 2017 2018 

1 
Liczba projektów zgłoszonych   
do Budżetu Obywatelskiego 
 

24 16 9 

2 
 Ilośd projektów biorących 
udział w głosowaniu 

18 
10 (4 w kategorii ,,duże projekty”,     6 w 

kategorii ,,małe projekty”) 
8 (6 w kategorii ,,duże projekty”,     2 w 

kategorii ,,małe projekty”) 

3 Ogółem 6531 
9885 (7859,,duże projekty” oraz 2026,,małe 

projekty” 
1670 (1051 głosów na ,,duże projekty” i 619 

głosów na ,,małe projekty” 

4 Głosy nieważne 192 
565 (532 ,,duże projekty” oraz 33 ,,małe 

projekty” 
36 

5 Ilośd lokali wyborczych 14 13,, duże projekty” oraz 4 ,,małe projekty” 19 

6 
Wartośd złożonych projektów 
ogółem (dopuszczonych do 
głosowania) 

2 051,970 zł 
750 tys. zł (690 tys.zł- duże projekty: 3x 
180 tys./projekt i 1 x 150 tys. zł/projekt;           

60 tys.- ,,małe projekty: 6x/10 tys.zł/projekt 

792 700 zł(772 700zł- duże projekty: 3x 
180 tys./projekt, 1 x 172 700  zł/projekt, 1x 60 

tys. zł; 20 tys.- ,,małe projekty: 
2x/10tys.zł/projekt 

7 Kwota budżetu ogółem 200 000 zł 200 000 zł 200 000zł 

 

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 2018 roku jedno posiedzenia.  

Do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do dnia posiedzenia Zespołu wpłynęło 6 wniosków  

o wsparcie inicjatywy lokalnej, którym nadano numery  zgodnie z kolejnością wpływu: 

1. Wniosek nr 1 – „Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw i zagospodarowanie terenu 

przyległego na  terenie działki nr 118/2 w Jarnołtówku”, złożony przez grupę inicjatywną 

,,Mieszkaocy dla Jarnołtówka” (wartośd zadania 24 000,00 zł, wnioskowana kwota  

16 800,00 zł) 
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2. Wniosek nr 2 – „Budowa nawierzchni wjazdu i placu tanecznego, Sucha Kamienica  

dz. nr 159/1”, złożony przez grupę inicjatywną Sołectwo Sucha Kamienica (wartośd zadania  

6 130,39 zł, wnioskowana kwota 4 291,27 zł). 

3. Wniosek nr 3 – „Remont boiska szkolnego do mini piłki nożnej w Jarnołtówku”, złożony 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek (wartośd zadania 119 187,00 zł, 

wnioskowana kwota 50 000,00 zł),  

4. Wniosek nr 3 – ,,Adaptacja pomieszczeo na aneks kuchenno-socjalny”, złożony przez 

grupę inicjatywną  „Zawsze razem” z Jarnołtówka (wartośd zadania 14 028,60 zł, 

wnioskowana kwota 9 880,60 zł) . 

5. Wniosek nr 4 – „Utwardzenie drogi gminnej na działce 25/8 w Podlesiu””, złożony przez 

grupę inicjatywną  PODLESIE (wartośd zadania 60 421,41 zł, wnioskowana kwota  

46 768,41 zł),  

6. Wniosek nr 6 – „Remont części ogrodzenia obiektu szkolnego w Jarnołtówku”, złożony 

przez grupę inicjatywną  „Dla Jarnołtówka” (wartośd zadania 5 963,00 zł, wnioskowana 

kwota 3 957,00 zł) . 

Łączna kwota wnioskowana 78 600,00 zł 

Łączna wartośd projektów 131 697,28 zł 

Kwota zabezpieczona w budżecie gminy Głuchołazy 40 000,00 zł 

 Spośród złożonych wniosków na podstawie ustaleo Zespołu do spraw wspierania 

inicjatyw lokalnych z 10.04.2018r. oraz w wyniku rozstrzygnięd Burmistrza Głuchołaz  

z 18.04.2018r. do realizacji zostały przyjęte następujące zadania: 

 „Budowa nawierzchni wjazdu i placu tanecznego, Sucha Kamienica dz. nr 159/1”, złożony 

przez grupę inicjatywną Sołectwo Sucha Kamienica 

,,Adaptacja pomieszczeo na aneks kuchenno-socjalny”, złożony przez grupę inicjatywną  

„Zawsze razem” z Jarnołtówka 

„Remont części ogrodzenia obiektu szkolnego w Jarnołtówku”, złożony przez złożony przez 

grupę inicjatywną  „Dla Jarnołtówka” 

„Remont boiska szkolnego do mini piłki nożnej w Jarnołtówku nr 109”, złożony przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek (kwota udziału gminy Głuchołazy zmniejszona 

 do 21 871,13 zł,  adekwatnej do pozostałych środków w budżecie gminy, przeznaczonych  

na wsparcie zadao w ramach inicjatyw lokalnych w 2018 roku) 
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Fundusz sołecki 

Możliwośd wydzielenia ze środków budżetowych funduszu sołeckiego daje obecnie ustawa  

z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Na podstawie tej ustawy Rada Miejska  

w Głuchołazach wyodrębniła w budżecie gminy uchwałą Nr XL/424/14 z dnia  

27 marca 2014 r. środki stanowiące fundusz sołecki. Corocznie w uchwale budżetowej 

wyodrębnia się środki jakie w ramach tego budżetu mają do dyspozycji społeczności każdego 

z sołectw.  

 

Tabela 34 - Plan i wykonanie na dzieo 31.12.2018 r. środków funduszu sołeckiego
29

 

Lp. Sołectwo Plan  Wykonanie  % wyk. 

1. Biskupów 34 069 33 667 98,82% 

2. Bodzanów 57 640 53 876 93,47% 

3. Burgrabice 30 192 27 500 91,08% 

4. Charbielin 34 550 34 545 99,99% 

5. Gierałcice 35 853 35 852 100,00% 

6. Jarnołtówek 33 452 33 306 99,56% 

7. Konradów 40 931 40 831 99,76% 

8. Markowice 13 243 13 233 99,92% 

9. Nowy Las 22 335 22 335 100,00% 

10. Nowy Świętów 38 701 37 308 96,40% 

11. Podlesie 13 484 13 317 98,76% 

12. Pokrzywna 15 268 14 671 96,09% 

13. Polski Świętów 20 997 20 626 98,23% 

14. Sławniowice 24 051 23 984 99,72% 

15. Stary Las 28 751 27 901 97,04% 

16. Sucha Kamienica 13 724 13 322 97,07% 

17. Wilamowice Nyskie 14 925 14 403 96,51% 

RAZEM 472 166 460 677 97,57% 

 

Fundusze sołeckie są jedną z form budowy społeczeostwa obywatelskiego, które dostaje 

prawo dysponowania częścią budżetu dotycząca ich miejscowości oraz uczy  

się odpowiedzialności za jego wydatkowanie. Dzięki tym środkom zwiększa się wpływ 

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

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 
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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 brała udział jedna osoba reprezentująca 

jedną organizację 

pozarządową. Uczestnik 

konsultacji nie wniósł uwag do 

przedstawionego projektu 

uchwały. Realizacja zadao 

publicznych zlecana była w 

trybie otwartego konkursu 

ofert oraz w trybie art. 19a 

wyżej cyt. Ustawy. W 2018r. łącznie udzielono dotacji na kwotę 469 500zł dla 16 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 431 500,00 dla 13 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  

Ze względu na atrakcyjne położenie gmina Głuchołazy należy do najchętniej odwiedzanych 

turystycznie obszarów Opolszczyzny. 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 niedawno trasę kolarstwa górskiego „Złote Ścieżki”.  
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Na szczególną uwagę zasługują relikty górnictwa złota, które zwiedzad można podążając 

oznakowanym na żółto „Szlakiem Złotych 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. 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 2017r. wyniosła ogółem 93 zł . Taka sama struktura 

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

wyniosła już 105 zł.30 Są to realne kwoty, które stanowią przychód głuchołaskich 

przedsiębiorców i wracają do gminy w formie płaconych podatków. Wprawdzie Ministerstwo 

nie publikowało danych za 2018r. jednak z uwagi na niską inflację 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 2018r. 

Za sprawą słonecznej pogody letni sezon turystyczny 2018r. był bardzo udany i długi. Przez 

dwa wakacyjne miesiące baza noclegowa była w znaczącej części zajęta, na szlakach 

turystycznych i w obiektach rekreacyjnych było tłoczno, a w części zdrojowej miasta 

brakowało miejsc parkingowych dla wszystkich chętnych. Z obserwacji pracowników CIT  

i informacji od właścicieli bazy hotelowej wynika, że we wrześniu i w październiku 2018r. 

liczba turystów odwiedzających nasz region była znacznie wyższa niż w latach poprzednich 
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Promocja Głuchołaz realizowana i koordynowana jest przez Wydział Promocji Turystyki  

i Sportu UM, przy współpracy z gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury oraz 

stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi oraz klubami sportowymi i turystycznymi. 

Warunki geograficzne, posiadana infrastruktura oraz tradycje i zaangażowanie mieszkaoców 

gminy sprawia, że zainteresowaniem cieszą się wydarzenia związane z uprawianiem szeroko 

rozumianej turystyki, kolarstwa i sportów zespołowych. 

Największym sukcesem frekwencyjnym i uznaniem poza granicami gminy cieszą  

się wydarzenia kolarskie. Organizowane są one przez dwa działające w Głuchołazach kluby 

kolarskie „Ktukol” i „Victoria”. Z odbywających się wydarzeo warto zwrócid uwagę  

na maraton kolarski „Zdobywamy Góry Opawskie” oraz rajd kolarsko – pieszy „ Babie Lato  

w Górach Opawskich”, które pochwalid się mogą kilkusetosobową liczbą uczestników.  

Dla bardziej wymagających kolarzy w pierwszy weekend września odbył się VII Ogólnopolski 

Wyścig CykloOpawy XC – Puchar Polski XCO oraz Lellek Grup Gold Hill MTB Maraton 

Głuchołazy, w których wzięło udział niemal 550 zawodników. Relacje z zawodów ukazywały 

się w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

Od wielu lat organizowane są przez wydział PT turnieje szachowe - Turniej Szachowy  

o Puchar Gór Opawskich oraz Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. Zawody 

odbywają się w Pokrzywnej.  

Inną propozycją aktywności, skierowaną do służb mundurowych był, odbywający się w tym 

roku po raz 16. Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych. W ubiegłym roku po raz 

pierwszy trasa biegu głównego wiodła z Głuchołaz do Zlatych Hor. W zawodach wzięło udział 

ponad 200 biegaczy. 

Od kilku lat gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje Mistrzostwa Głuchołaz  

w wyciskaniu sztangi metodą ilościową oraz mający formę pikniku rekreacyjnego Turniej 

Siłaczy.  

Dzięki przygotowaniu na Górze Parkowej trasy do biegów na orientację odbywają się tam 

cyklicznie zawody Głuchołazy Cup, które w 2018 roku przyciągnęły ponad 150 zawodników. 

Z innych imprez sportowych których współorganizatorem jest gmina Głuchołazy należy 

wymienid: organizację Głuchołaskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, Ogólnopolski Turniej 

Dziewcząt w Koszykówce, Otwarte Mistrzostwa Głuchołaz w Tenisie Ziemnym, 

Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt „O Puchar Burmistrza” oraz Mikołajkowy 

Turniej w Karate Tradycyjnym. 
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Wszystkie wymienione wyżej imprezy organizowane są przez organizacje pozarządowe, 

wolontariuszy, społeczników lub jednostki organizacyjne gminy, jednak w każdym przypadku 

odbywają się one przy współudziale środków budżetowych pochodzących z gminy 

Głuchołazy.  

Wszechstronne zainteresowania i aktywnośd mieszkaoców gminy wykorzystywane są przy 

organizowanych na przestrzeni roku, wydarzeniach kulturalnych. Koncerty i festiwale  

oraz prezentacje rękodzieła i kunsztu kulinarnego odgrywają ważną rolę w budowaniu 

pozytywnego wizerunku miasta. 

Cieszący się uznaniem Międzynarodowy Festiwal piosenki Turystycznej „Kropka”  

oraz związany z nim Festiwal Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba” należą  

do najpopularniejszych wydarzeo odbywających się w Głuchołazach. Odbywający się  

w dniach 20 – 22 lipca 2018r. festiwal przyniósł koncerty J. Salwowskiej, A Murackiego, 

zespołów „Wołosatki”, „Bohema” i „U Studni”. W dniu czeskim zaprezentowały się m.in.  

P. Luftner i A. Jonasova oraz w projekcie Morawska Brama popularny zespół „Chwila 

Nieuwagi” i K. Blokesz. Trzy dni koncertów zgromadziły tłumy mieszkaoców i osób, które  

przyjechały do Głuchołaz specjalnie na koncerty festiwalowe. 

 

Z innych wydarzeo kulturalnych warto wspomnied o Głuchołaskim Przeglądzie Kultury 

Kresowej, Święcie Gór Opawskich oraz Jarmarku Wawrzyocowym.  
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Dużym sukcesem wizerunkowym Głuchołaz zakooczyły się też obchody 50 – lecia 

ustanowienia Orderu Uśmiechu. Należy tu przypomnied, że z Głuchołaz pochodzi autorka 

pomysłu na wizerunek plastyczny 

„Orderu Uśmiechu”. Liczne 

wydarzenia odbywające się przy 

udziale uczniów głuchołaskich 

szkół cieszyły się 

zainteresowaniem mediów.  

Do najciekawszych wydarzeo 

należało ustanowienie rekordu w 

największej mozaice ludzkiej w 

Polsce (udział prawie 1600 osób 

układających wizerunek orderu) 

oraz uroczystośd nadania miastu 

honorowego tytułu Miasta Orderu Uśmiechu. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni 

przedstawiciele kapituły orderu z jej przewodniczącym M. Michalakiem. 

W ramach struktury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach działa również Centrum Informacji 

Turystycznej położone w Głuchołazach przy placu Basztowym, w którym dostępne są liczne 

wydawnictwa turystyczne. Częśd z nich jest dystrybuowana bezpłatnie. Najpopularniejszym 

wydawnictwem jest podręczna mapa – plan miasta masywu Kopy Biskupiej . Poza tym  

w dystrybucji bezpłatnej dostępne są wydawnictwa związane z górnictwem złota oraz 

foldery związane z trasami narciarstwa biegowego w Górach Opawskich. Stały dostęp  

do serwisów turystycznych zapewnia komputer oraz infokiosk pozyskany z Opolskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

W marcu 2018r. gmina Głuchołazy uczestniczyła w Międzynarodowych Targach 

Turystycznych „Globalnie 2018'' w Katowicach. Stoisko Głuchołaz było chętnie odwiedzane 

przez zwiedzających targi, tym bardziej, że przygotowano oprawę muzyczną stoiska 

prezentowaną przez lidera zespołu Czerwony Stolik. Zaprezentowana oferta przyciągnęła 

wielu zwiedzających, którzy wyrażali zainteresowanie i chęd osobistego poznania naszego 

regionu.  

Głuchołazy są niewątpliwie atrakcyjnym miejscem dla wypoczynku zarówno dla aktywnych 

turystów jak i dla ludzi chcących odpocząd od wielkomiejskiego zgiełku. 
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Głuchołaski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

GOSIR jest jednostką organizacyjną gminy Głuchołazy powołaną do realizacji imprez 

sportowych i rekreacyjnych dla mieszkaoców a w szczególności dzieci i młodzieży naszej 

gminy. 

Rok 2018 był kontynuacją 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 2018 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 2018 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 

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. W zasadzie 

dla szefostwa GOSiR nie ma problemu z zorganizowaniem żadnej imprezy o ile znajdą  

się chętni do uczestniczenia w niej. 
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Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

Działania z szeroko pojętej kultury 

realizuje powołana do tego 

jednostka organizacyjna gminy 

Głuchołazy. W bogatej ofercie 

2018r. znajdują się imprezy 

cykliczne takie jak organizacja,  

Święta Gór Opawskich, Zlot 

Miłośników Dawnej Motoryzacji, 

Dni Kultury Kresowej, Jarmark 

Wawrzyocowy, Dożynki Gminne i wiele innych. 

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”. 

Nie można zapomnied też o ofercie szczególnej, a w zasadzie autorskim pomyśle Centrum, 

które przy dofinansowaniu z gminnego budżetu sukcesywnie buduje Aleję Kawalerów 

Orderu Uśmiechu. 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 dzielnośd na terenie 

gminy jest jednocześnie płatnikiem podatków powszechnych jak i lokalnych.  
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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. 

Opisana w raporcie zarówno 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. 

Powyższa teza znajduje odzwierciedlenie w liczbach, mianowicie w 2018r. w gminie 

Głuchołazy 77 osób rozpoczęło działalnośd gospodarczą przy jedynie 13 osobach, które 

zamknęły lub zawiesiły działalnośd.31 

Rozwój działalności gospodarczej niewątpliwie wpływa pozytywnie na spadek bezrobocia 

notowanego na terenie gminy Głuchołazy. 

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.32 

W Tabeli 35 przedstawiono dane dotyczące dynamiki bezrobocia w poszczególnych gminach 

powiatu Nyskiego. 

Tabela 35 - dynamika bezrobocia w poszczególnych gminach powiaty Nyskiego w latach 2015 i 2018
33

 

 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 

Wzrost/spadek 
bezrobocia w 

porównaniu do 
kooca 2015 

Wzrost/spadek w 
% 

Głuchołazy (3) 1154 739 621 -533 -46% 

Kamiennik (2) 178 125 106 -72 -40% 

Korfantów (3) 377 234 204 -173 -46% 

Łambinowice (2) 343 224 184 -159 -46% 

Nysa (3) 2308 1402 1067 -1241 -54% 

Otmuchów (3) 549 385 277 -272 -50% 

Paczków (3) 692 454 366 -326 -46% 

Pakosławice (2) 190 118 91 -99 -52% 

Skoroszyce (2) 246 159 137 -109 -44% 

 

                                                 
31

 Dane wg raportu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
32

 Dane według „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2017rok” oraz 

„Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie Nyskim listopad 2018” 

 
33

 Dane według „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2017rok” oraz 

„Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie Nyskim listopad 2018” 
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Pomoc społeczna i ochrona zdrowia  

Pomoc społeczna jest świadczona w gminie Głuchołazy głównie poprzez  Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizujący zarówno zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej jak  

i zadania, należące do kompetencji administracji rządowej, a które zostały zlecone gminom. 

Według danych OPS liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej wynosi 563 

osoby. 

Tabela 36 - Liczba osób, które skorzystały ze świadczeo z zakresu pomocy społecznej z podziałem na świadczenia w ramach 
zadao własnych i zadao zleconych

34
 

Lp. Rodzaj zadania – zadania zlecone Liczba rodzin 
Liczba 
świadczeo 

Rodzina 

1. Świadczenie wychowawcze 1349 - 

2. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: 1142 - 

2.1. 
Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (ujmowany w pozycji "zasiłki 
rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") 

- 47 

2.2 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 136 

3. Świadczenie pielęgnacyjne - 973 

4. Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem - 6261 

5. Specjalny zasiłek opiekuoczy - 401 

6. Świadczenie „za życiem” 3 3 

7. Świadczenie dobry start - 2 172 

8. Zasiłek dla opiekuna -  260 

9. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
229 osób  

-  
180 rodzin 

10. Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego 263 - 

11. Opłacenie składki ubezpieczenia społecznego 136 -  

12. Świadczenie rodzicielskie -  631 

Pomoc społeczna 

1 
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

24 - 

2 
Ochrona zdrowia – potwierdzanie prawa do świadczeo opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (decyzja administracyjna) 

127          - 

                                                 
34

 Dane własne – Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach 
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3 Dodatki energetyczne 
120 

gospodarstw 
domowych 

- 

Lp. 

Rodzaj zadania – zadania własne 

Liczba 

rodzin / 

osób 

Liczba 

świadczeń 

1 Udzielanie schronienia 7 - 

2 Zapewnienie posiłku 261 

(dorośli) 

- 

3 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 419 - 

4 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 588 - 

5 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

5 - 

6 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem SUO dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

128 - 

7 Dożywianie dzieci 165 - 

8 Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 8 - 

9 Kierowanie do DPS w tym ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 35 - 

10 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 161 - 

11 Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych 97 - 

12 Dodatki mieszkaniowe 268 

(gospodarstw 

domowych) 
540 osób w 

rodzinach 

- 

 

Główną przyczyną udzielenia świadczeo z pomocy społecznej były przede wszystkim 

długotrwała lub ciężka choroba oraz ubóstwo. Należy jednak zauważyd, że w wielu 

przypadkach przyczyny udzielania pomocy nakładają się na siebie, i w przypadkach wielu 

rodzin mamy do czynienia właśnie z takim zjawiskiem. W Tabeli 37 przedstawiono 

szczegółowo źródła konieczności udzielania pomocy społecznej. 

Tabela 37 – przyczyny udzielenia pomocy społecznej
35

 

Przyczyna Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Długotrwała lub ciężka choroba 578 906 

Ubóstwo 531 892 

Bezrobocie 345 665 

Bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego 

326 631 

Niepełnosprawnośd 312 493 

Alkoholizm 142 177 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela różnorakiej pomocy potrzebującym, wprawdzie 

najczęściej jest to pomoc w formie wypłaty zasiłku, jednak istnieją inne formy udzielania 

pomocy. Należą do nich min. wydawanie odzieży, zapewnianie ciepłych posiłków, 

specjalistyczna pomoc prawna i psychologiczna. OPS współdziała również z wieloma 

organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz organizowania wolnego czasu dla dzieci oraz 

                                                 
35

 Dane wg sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń MRPiPS 
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pomocy w znajdowaniu zatrudnienia dla ich rodziców. Najczęściej pomoc udzielana jest  

w środowisku potrzebujących jednak czasami istnieje koniecznośd wyłączenia osoby 

potrzebującej z obecnego środowiska dla  jej własnego dobra. W takiej sytuacji osoby  

te kierowane są do domów pomocy społecznej lub schronisk. W 2018r. do domów pomocy 

społecznej z terenu gminy Głuchołazy skierowano 35 osób, za które gmina poniosła koszty  

w wysokości 982 762,00zł. Z kolei do schronisk kierowano osoby bezdomne, w 2018r. było 

ich 7. Natomiast 6 osób mieszkało na terenie gminy, ale pozostawało bez lokalu 

mieszkalnego. Osoby te nie były jednak zainteresowane pobytem w schronisku a z uwagi,  

że posiadały pełnię praw, nie było możliwości umieszczenia ich w schronisku wbrew ich woli. 

 Wnioski – w latach następnych należy intensyfikowad działania w ramach pracy socjalnej, 

oraz zwiększad jej ilośd oraz podnosid jakośd świadczonej pracy socjalnej z klientami OPS  

w ich środowisku. Bardzo ważnym jest też bieżący monitoring  zmienionego systemu 

organizacyjnego jednostki, mający na celu podniesienie jakości  świadczonych usług, 

poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych, poprzez utworzenia dziennego domu pobytu, środowiskowego domu 

samopomocy oraz mieszkao chronionych, podejmowanie działao służących aktywizacji 

społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 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. 

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. Z kolei nocna i świąteczna opieka 

realizowana była przez firmę Optima Medycyna s.a. z Opola, która niestety od lipca wycofała 

się ze świadczenia tego rodzaju pomocy na terenie powiatu prudnickiego i nyskiego. 
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Jednak dzięki podjętemu dialogowi pomiędzy Burmistrzem Głuchołaz oraz dyrektorem 

głuchołaskiego szpitala obecnie w nagłych przypadkach osoby chore mogą się zgłaszad  

na izbę przyjęd szpitala św. Józefa przy ul. Curie-Skłodowskiej, gdzie uzyskają potrzebną 

pomoc. 

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. Właśnie z powodu braku lekarzy w 2018r. 

zamknięty został odział wewnętrzny. Stanowi to powód troski dla władz gminnych, które 

zadeklarowały wszechstronną pomoc w uzyskaniu mieszkania dla lekarzy chcących podjąd 

pracę w głuchołaskim szpitalu. Pomoc władz gminnych dla szpitala posiada również 

wymierny aspekt, polegający w 2018r. na umorzeniu podatków w wysokości 112 667,00 zł. 

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 Alkoholowych36  

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 

prowadzenie  działao związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te realizowane  

są w ramach corocznie uchwalanego przez Radę Miejską Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a środki na jego realizację pochodzą z opłat jakie 

przedsiębiorcy i firmy działające na terenie gminy wnoszą tytułem uzyskania zezwolenia  

na sprzedaż alkoholu.  

                                                 
36

 Dane własne Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 
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Działania podejmowane i finansowane w ramach  programu w 2018r. realizowane były 

głównie w  niżej przedstawionych obszarach.  

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą – w ramach tego obszaru w drodze 

otwartego konkursu ofert przekazano dotację Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej  

w Głuchołazach na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej oraz 

Parafialnemu Zespołowi Caritas Parafii św. Wawrzyoca w Głuchołazach na prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego w formie opiekuoczej.  

Obie placówki  łącznie obejmowały  pomocą ok. 60 dzieci z rodzin alkoholowych, 

ubogich i niewydolnych wychowawczo. Pracowały codziennie za wyjątkiem sobót, niedziel 

oraz świąt. Organizowały także zajęcia w okresie wakacji oraz ferii zimowych. Dzieci 

uczęszczające do świetlic oprócz możliwości udziału w różnego rodzaju zajęciach miały także 

zapewniony posiłek, a ich rodzice mogli korzystad z profesjonalnej pomocy w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

W 2018r. kontynuowano działalnośd punktu konsultacyjnego, w którym członkom rodzin 

gdzie występuje przemoc oraz choroba alkoholowa a także innym osobom potrzebującym 

pomocy udzielano bezpłatnych porad prawnych, pomocy psychologicznej oraz informowano 

o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku choroby alkoholowej oraz przemocy  

w rodzinie. Z poradnictwa w punkcie skorzystały 64 osoby (w tym niektóre osoby 

kilkakrotnie), udzielono łącznie 111 porad, w tym prawnych, psychologicznych a także  

w miarę potrzeb socjalnych  i informacyjnych.  

Dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą oraz alkoholizmem udzielana była pomoc 

psychologiczna. 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 obszaru zostały także przeprowadzone warsztaty 

umiejętności wychowawczych dla rodziców pn. „Kocham, lubię, szanuję… czyli o wychowaniu 

bez przemocy”, w których uczestniczyło 17 osób. 
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Organem opiniującym, inicjującym oraz wspomagającym działalnośd Burmistrza 

Głuchołaz w zakresie  realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja  

w 2018r. pracowała w 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. Członkowie Komisji uczestniczyli  

w 15 posiedzeniach, 18 dyżurach motywujących,  9 kontrolach placówek handlowych  

i gastronomicznych oraz zaopiniowali 34 wnioski przedsiębiorców starających się o wydanie 

zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania 

czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu wobec czego w 2018r. 5 razy 

podejmowała takie czynności.  

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Głuchołazach zajmowali się także problemem przemocy  w rodzinach. Realizując 

procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego w 2018r. w 2 przypadkach ujawnili 

przemoc w rodzinie i wszczęli  procedurę „Niebieskie Karty” a Przewodnicząca  Komisji 

została powołana w skład 34 grup roboczych. Ponadto  2 osoby reprezentowały Komisję  

w Zespole Interdyscyplinarnym.  W 2018r. na ten obszar wydatkowano 310 932,00 zł. 

2. 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-wyrównawczych i socjoterapeutycznych – obszar ten realizowany był poprzez 

dofinansowanie pozalekcyjnych zajęd sportowych w ramach zadania pn. „Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęd sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną częśd 

programu profilaktycznego” oraz innych zajęd  organizowanych przez szkoły z terenu gminy 

Głuchołazy i niektóre kluby sportowe ( w ramach Akcji BANAN), Gminny Ośrodek Sportu  

i Rekreacji ( „Lato z GOSiR” i „Zima z GOSiR”) oraz Centrum Kultury , któremu zlecono 

realizację zadania pn. „Prowadzenie zorganizowanych  zajęd rekreacyjno – turystycznych   

dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego”.  
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Zajęcia te  propagowały zdrowy stylu życia bez zagrożeo wynikających z eksperymentowania 

ze środkami psychaoaktwnymi.  

W okresie przedwakacyjnymi w placówkach, w których sprzedawany jest alkohol 

przeprowadzono akcję przypominającą sprzedawcom alkoholu o zakazie  sprzedaży alkoholu 

osobom, które nie ukooczyły 18-tego roku życia i o prawie do żądania dokumentu 

potwierdzającego  wiek nabywcy alkoholu. Osobnym modułem tego obszaru było 

zorganizowanie dla nauczycieli szkół podstawowych szkolenia realizatorów programu 

profilaktyki uniwersalnej przeznaczonego dla uczniów klas V – VI w którym wzięło udział  

13 nauczycieli z 10 szkół z terenu gminy Głuchołazy. Dofinansowano również, 

rekomendowany przez Paostwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii program, którego celem jest ograniczenie 

inicjowania używania substancji psychotropowych wśród dzieci z szkół podstawowych.  

W 2018r. na ten obszar wydatkowano 49 154,00 zł. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych – w zakresie tego obszaru w wyniku 

przeprowadzonego konkursu, udzielono dotacji w na prowadzenie działao skierowanych  

do osób uzależnionych i ich rodzin. Dofinansowanie otrzymały dwa stowarzyszenia 

prowadzące kluby abstynenckie i podejmujące działania wspierające abstynencję wśród 

dorosłych. W 2018r. na ten obszar wydatkowano 50 000,00 zł. 

Wnioski – prowadzone od wielu lat działania w  ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są potrzebne zarówno dla ludzi uzależnionych jak 

i członków ich rodzin ale także dla ogółu społeczeostwa. Przyjęty model wspierania dzieci,  

a zwłaszcza tych z rodzin dotkniętych uzależnieniem czy przemocą sprawia, że model ten jest  

powszechnie akceptowany a oczekiwania z nim związane stale rosną. Dlatego też nadal 

należy rozwijad działania profilaktyczne oparte szczególnie na sprawdzonych 

rekomendowanych programach profilaktycznych zgodnie z ogólną zasadą „lepiej zapobiegad 

niż leczyd”, a co za tym idzie dbad o kompetencje osób działających w tym zakresie. Należy 

także pamiętad o tych, dla których na profilaktykę jest już za późno. Dla nich więc należy 

rozwijad propozycje związane  z terapią i rehabilitacją a także szeroko rozumianym 

wsparciem.   
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii37 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 opracowany został zgodnie  

z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. i uwzględnia cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2016-2020. Nadrzędnym celem operacyjnym Programu jest profilaktyka  

i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

występujących na terenie gminy Głuchołazy. Działania podejmowane na terenie naszej 

gminy nakierowane były w szczególności na profilaktykę i skierowane do uczniów szkół 

podstawowych i ich rodziców. W ramach tego programu zorganizowano szkolenia dla  

14 nauczycieli z 9 szkół w czasie którego przedstawiono narzędzia do realizacji programów 

profilaktycznych. Sfinansowano również rekomendowany m.in. przez Krajowe Biuro  

ds. Przeciwdziałania Narkomanii program „Unplugged”, w którym wzięło udział 76 uczniów  

i 48 rodziców.  

Wnioski - W związku z tym, iż profilaktyka rozumiana jest jako zmniejszanie ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych tj. alkoholu, nikotyny, środków odurzających itp. oraz 

związanych z ich używaniem problemów poprzez niedopuszczenie do poszerzania się kręgu 

osób, szczególnie ludzi młodych, eksperymentujących tak z legalnymi, jak i nielegalnymi 

substancjami zadania profilaktyki antynarkotykowej częściowo realizowane są również  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dlatego  w kolejnych latach zakłada się kontynuowanie sprawdzonych działao w zakresie 

profilaktyki uzależnieo oraz wprowadzanie nowych i coraz  ciekawszych działao 

skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w ramach tych dwóch programów.  

 

Gminny program „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz „Gmina Głuchołazy 

przyjazna dla seniora”38 

Wzorem lat ubiegłych w 2018r. 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 

                                                 
37

  
38

 Dane własne Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 
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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 2018r. przez te jednostki organizacyjne 

wyniosła 140 505,10 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 

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 25 przedsiębiorców prywatnych, w tym  

7 prowadzących działalnośd poza Głuchołazami, co świadczy o popularności idei wspierania 

rodzin wielodzietnych i seniorów.  

Liczba wydanych kart dla Rodzin+ od początku istnienia programu wyniosła 4 730, w tym 321 

w roku 2018, natomiast dla seniorów wydano 6552 karty, w tym 290 w roku 2018. 

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 

Realizowany w 2018r. Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/141/15 z dnia  

30 grudnia 2015r. a jego okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2020. Obowiązek działania  

w zakresie przemocy nakłada na gminę ustawa z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie, gdzie szczegółowo opisano zadania w tym zakresie. Program ma na celu wypracowanie  

w gminie Głuchołazy profesjonalnych form wsparcia i pomocy, zwiększenie ich dostępności 

i skuteczności, które skierowane będą do osób uwikłanych w przemoc.  W ramach programu 
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prowadzona jest również edukacja 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. 

Program realizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny,  w którego skład wchodzą  przedstawiciel 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.  

Zadaniem zespołu jest w szczególności integrowanie i koordynowanie działao instytucji zajmujących 

się przemocą poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działao  

w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu 

zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym, inicjowanie działao w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

oraz realizację zadao, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. W 2018r. 

do Zespołu wpłynęło 60 Niebieskich Kart, które rozpoczęły procedury pomocy rodzinom 

dotkniętym przemocą domową. 

Działania programu finansowane są w części z budżetu Ośrodka Pomocy Społeczne oraz  

ze środków pochodzących z budżetu gminy. 

Wnioski – doświadczenia zespołu oraz ciągle duża liczba przypadków przemocy domowej 

wskazuje na koniecznośd istnienia w środowisku powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Bowiem kluczowym zagadnieniem dla lepszej pracy Zespołu jest jego interdyscyplinarnośd, 

współdziałanie wielu służb i środowisk zawodowych pozwala na lepsze diagnozowanie 

problemu oraz skuteczniejsze wspieranie rodzin dotkniętych kryzysem.  

  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, 

Obowiązek realizacji programu nakłada na gminę ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dlatego też uchwałą nr XLII/429/18 Rady 

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r., przyjęto program a  jego 

koordynowanie i monitorowanie powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach. Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, 

który sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem 
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potrzeb rodzin przejawiających trudności w realizacji funkcji związanych z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci. Cel ten jest realizowany poprzez czele 

szczegółowe, takie jak promowanie wartości rodziny, wspieranie form organizacji wolnego 

czasu i działania edukacyjne służące umacnianiu więzi rodzinnych – cel ten realizowany jest 

poprzez organizowanie różnorodnych form integracji rodzin (festynów, inicjatyw sportowo-

rekreacyjnych, pikników rodzinnych, imprez okolicznościowych). W realizacji celu brały udział 

placówki oświatowe, jednostki organizacyjne gminy oraz organizacje pozarządowe. Każda  

z jednostek zorganizowała od kilku do kilkunastu różnego rodzaju imprez skierowanych 

głównie do swoich podopiecznych i ich rodziców. Były to zawody sportowo-rekreacyjne, 

koncerty spektakle teatralne, imprezy turystyczne, festyny rodzinne. Łącznie w 2018 r.  

w gminie zorganizowano ponad 250 różnych imprez i działao na rzecz integracji rodziny.  

W wielu przypadkach organizatorzy otrzymywali wsparcie finansowe z budżetu gminnego, 

jednak należy podkreślid, zaangażowanie organizatorów tych wydarzeo zarówno  

w wolontariacie jak i w pozyskiwanie funduszy od sponsorów. 

Wspieranie funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej- cel ten realizowany był 

poprzez bieżącą analizę sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głuchołazach i obejmował w 2018r. 277 dzieci, 167 rodzin w tym 91 rodzin  

z problem przemocy lub uzależnienia. W efekcie monitoringu wielu rodzinom udzielono 

wsparcia w postaci zasiłków stałych i celowych. Równie istotnym aspektem pomocy w tym 

obszarze była aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin gdzie w różnych formach wsparto 

łącznie ponad 100 rodzin. Dla 76 rodzin uruchomiono procedury związane z zapobieganiem 

przemocy w rodzinie. Rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej otrzymywały przydział 

mieszkao socjalnych, w 2018r. było to 10 rodzin. Dodatkowo w zakresie tego celu 

szczegółowego uruchomiono specjalistyczne porady i konsultacje dla osób potrzebujących. 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży  realizowane jest przede 

wszystkim przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. W 2018 r. w gminie 

podjętych zostało około 100 inicjatyw o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, które 

mają ogromny wpływ na podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat 

zagrożeo i uzależnieo współczesnego świata. W ramach realizacji zadnia własnego z zakresu 

wspierania rodziny, gmina Głuchołazy tworzy i rozwija system opieki nad dzieckiem,  

m.in. poprzez 2 placówki wsparcia dziennego. W celu wspierania uczniów z rodzin 
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znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, gmina udziela również pomocy w formie 

stypendiów socjalnych, co ma wpływ na realizację potrzeb edukacyjnych dzieci. 

Rozwijanie systemu wsparcia rodziny - w ramach tego zadania gmina Głuchołazy zapewnia 

rodzinom przeżywającym trudności wsparcie asystenta rodziny. W 2018 r. OPS zatrudniał  

1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z 15 rodzinami dysfunkcyjnymi. Wsparciem  

w pracy asystenta rodziny oraz kolejnym elementem systemu wsparcia rodziny jest rodzina 

wspierająca, której zadaniem jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji  

w rodzinach tego wymagających. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 1 umowę 

z rodziną pełniącą funkcję rodziny wspierającej. Wsparciem objęta była 1 rodzina 

zamieszkująca na terenie gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej rozwija obszar pracy socjalnej 

w środowiskach rodzin przeżywających trudności opiekuoczo-wychowawcze, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin nie korzystających z pomocy asystenta rodziny. W ramach 

prowadzonej pracy socjalnej, monitoringiem sytuacji socjalno-bytowej objęte są wszystkie 

rodziny korzystające z pomocy społecznej (167 rodzin, które złożyły w 2018 r. wniosek 

o przyznanie pomocy). Dodatkowo 10 rodzin objętych zostało tzw. „pogłębioną pracą 

socjalną”. Pracownicy socjalni prowadzą również monitoring sytuacji dzieci z rodzin 

zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-

wychowawczych. 

Wspieranie kadr zajmujących się pomocą rodzinom – ten cel realizowany był poprzez 

szkolenie osób zajmujących się pomocą dzieciom dotkniętym problemem alkoholowym, 

narkotykowym oraz przemocą domową, a także wspieranie osób profesjonalnie zajmujących 

się pomaganiem, poprzez podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z rodziną. W sumie 

zorganizowano 6 szkoleo dla pracowników OPS, w trakcie których przeszkolono 39 osób. 

Przeprowadzono dodatkowo 12 spotkao dotyczących poradnictwa prowadzonego przez 

superwizorów pracy socjalnej, mających na celu poprawę jakości pracy pracowników 

merytorycznych oraz zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — 

polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Wnioski – Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków sprzyjających poprawie 

życia rodzin i dzieci. Zintegrowany system oddziaływania poszczególnych instytucji  

i organizacji pozarządowych zwiększa bezpieczeostwo socjalne rodzin, wpływa  

na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz poprawia funkcjonowanie rodzin 
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dotkniętych problemami opiekuoczo-wychowawczymi. W związku z tym zakłada się 

prowadzenie działao wynikających z programu w następnych latach.  

 

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 67/2018/G-16/OZ-ZOA/D z dnia  

22 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Głuchołazy – w roku 2018”. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 565,55 zł. Kwota dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła  

21 730,71zł. Pozostała częśd została pokryta ze środków powiatu Nyskiego, gminy 

Głuchołazy. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 

69,49 Mg. 

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 20 sierpnia do 28 września 2018r.  

W projekcie wzięło udział 25 właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. Z 3 obiektów 

zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 22 przypadkach specjalistyczna firma 

jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia  

na składowisku odpadów. 

Wnioski –  działania podejmowane w tym w 2018r. 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 2019r.  

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

W 2018r. PONE był skierowany do osób fizycznych i był kontynuacją działao rozpoczętych  

w 2017r. polegających na dofinansowaniu wymiany systemów grzewczych na systemy 

proekologiczne. W 2018r. wpłynęło 106 wniosków o dofinansowanie zmiany systemu 

ogrzewania na ekologiczne w tym: 

 56 wniosków dotyczących zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, 
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 42 wnioski dotyczące zmiany systemu ogrzewania na ogrzewania na paliwo stałe  

lub biomasę; 

 5 wniosków dotyczących zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne 

 3 wnioski dotyczącye zmiany systemu ogrzewania na instalacje odnawialnych źródeł 

energii (pompy ciepła) 

Po weryfikacji wniosków do udzielenia dotacji zakwalifikowano 62 nieruchomości na łączną 

kwotę 200 tys. zł, czym wyczerpano pulę środków przeznaczonych na to zadanie.  

Wśród pozytywnie zweryfikowanych wniosków były: 

 46 nieruchomości planujących wymianę na ogrzewanie gazowe, 

 9 nieruchomości planujących wymianę na ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę, 

 4 nieruchomości planujące wymianę na ogrzewanie elektryczne, 

 3 nieruchomości planujące wymianę na instalacje odnawialnych źródeł energii 

(pompy ciepła. 

Do dofinansowania nie zostały zakwalifikowane 27 nieruchomości na kwotę 79 375,86zł. 

Uzyskały one zbyt małą liczbę punktów wynikającą z punktacji, o której mowa w Regulaminie 

udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Głuchołazy na dofinansowanie zmiany systemu 

ogrzewania na ekologiczne. 

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 jego  

w latach następnych. 

 

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 2018r. był on realizowany na podstawie nowelizacji wyżej 

wspomnianej uchwały a która nastąpiła w 2016r.  

Dzięki temu projektowi w 2018r. dofinansowano: 

 Al. Jana Pawła II 38/38A dofinansowanie kwotą 53246,60zł, 

 Jarnołtówek 106 dofinansowanie kwotą 41579,68 zł, 
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 Sikorskiego 5 dofinansowanie kwotą 36200,60 zł, 

 Rynek 28-29 dofinansowanie kwotą 33716,03 zł, 

 Rynek 30 dofinansowanie kwotą 8894,83 zł, 

 Kościuszki 18 dofinansowanie kwotą 14200,32 zł, 

 Bohaterów Warszawy 6 dofinansowanie kwotą 15045,97 zł, 

 Basztowa 2 dofinansowanie kwotą 21918,79 zł, 

 Kraszewskiego dofinansowanie kwotą 413651,40 zł, 

 Sobieskiego 9 dofinansowanie kwotą 11102,72 zł, 

 Kościuszki 33 dofinansowanie kwotą 4506,99 zł, 

 Rynek 21 dofinansowanie kwotą 13274,64 zł, 

 Poprzeczna 6 dofinansowanie kwotą 14073,26 zł, 

 Poprzeczna 8 dofinansowanie kwotą 13840,25 zł. 

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 i gminy. 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. 
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W 2018r. w ramach tego programu dofinansowano Wspólnotę Mieszkaniową z ulicy Rynek 9 

(zagospodarowanie dz. 474/2), Wspólnotę Mieszkaniową z ulicy  gen. Sikorskiego 9a  

( zagospodarowanie dz. 1235/2), Wspólnotę Mieszkaniową z ulicy Kościuszki 59 

(zagospodarowanie dz. 79/2 i 80), Wspólnotę Mieszkaniową z ulicy Batorego 2-4 

(zagospodarowanie dz. 555/12), Wspólnotę Mieszkaniową z ulicy Papiernicza 2 

(zagospodarowanie dz. 1257/2). 

Łącznie dofinansowanie wyniosło 32 000,00 zł 

Wnioski – dzięki dofinansowaniu zagospodarowania podwórek poprawiła się jakośd 

techniczna podwórek oraz estetyka naszego miasta i gminy. Dlatego planuje się kontynuację 

programu w kolejnych latach. 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

Rok 2018r. był szczególnym rokiem dla Rady Miejskiej z uwagi na październikowe wybory 

oraz zmiany jakie dla samorządów wniosła ustawa o samorządzie gminnym.  

Rada Miejska w Głuchołazach obradowała w 2018 r. na dziewięciu posiedzeniach w starej 

kadencji w trakcie których podjęto 100 uchwał oraz trzech posiedzeniach w nowej kadencji 

w trakcie których podjęto 40 uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018r. – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XXXVIII/384/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach  

Uchwała Nr XXXVIII/385/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 

Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania  

i wykorzystania  

Uchwała Nr XXXVIII/386/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw gminy Głuchołazy przysługują 

diety  

Uchwała Nr XXXVIII/387/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych  

i urządzeo kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki „Wodociągi” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Głuchołazach  
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Uchwała Nr XXXVIII/388/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie przyznania Medalu ,, Za zasługi dla gminy Głuchołazy" 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 15 lutego 2018 roku, zwołana w trybie 

nadzwyczajnym – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XXXIX/389/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 

odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach. 

Uchwała Nr XXXIX/390/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach  

Uchwała Nr XXXIX/391/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 

odwołania Radnego ze składu Komisji Rewizyjnej  

Uchwała Nr XXXIX/392/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.   

Uchwała Nr XXXIX/393/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach 

Podjęte uchwały nie były kierowane do Burmistrza. 

Sesja rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XL/394/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVIII/280/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 lutego 2017 r.  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego  

Uchwała Nr XL/395/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  

Uchwała Nr XL/396/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  

Uchwała Nr XL/397/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego  

Uchwała Nr XL/398/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury  

Uchwała Nr XL/399/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  
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Uchwała Nr XL/400/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego  

Uchwała Nr XL/401/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony 

Środowiska  

Uchwała Nr XL/402/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Miasta  

i gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XL/403/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Miasta 

i gminy Głuchołazy 

Uchwała Nr XL/404/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw gminy Głuchołazy przysługują diety  

Uchwała Nr XL/405/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach i nadanie jej statutu  

Uchwała Nr XL/406/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

Statutu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach  

Uchwała Nr XL/407/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  

w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyoskiego, Curie-Skłodowskiej, Targowej 

w Głuchołazach.  

Uchwała Nr XL/408/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy 

obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyoskiego 

Uchwała Nr XL/409/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

wystąpienia do Zarządu powiatu w Nysie  

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 roku – podjęto uchwały;  

Uchwała Nr XLI/410/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie  

odwołania przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego 

Uchwała Nr XLI/411/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury  
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Uchwała Nr XLI/412/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała Nr XLI/413/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok  

Uchwała Nr XLI/414/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022. 

Uchwała Nr XLI/415/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

podziału gminy Głuchołazy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu  

Uchwała Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

podziału gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Uchwała Nr XLI/417/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Podlesie 

Uchwała Nr XLI/418/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIX/297/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r.  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego  

Uchwała Nr XLI/419/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach  

Uchwała Nr XLI/420/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki  

na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o. 

Uchwała Nr XLI/421/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Głuchołazy w 2018 roku 

Uchwała Nr XLI/422/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Burgrabice  

Uchwała Nr XLI/423/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego  

Uchwała Nr XLI/424/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury  
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Uchwała Nr XLI/425/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  

Uchwała Nr XLI/426/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  

Uchwała Nr XLI/427/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  

Uchwała Nr XLI/428/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany składu osobowego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XLII/429/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2.  

Uchwała 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 Nr XLII/431/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok 

Uchwała Nr XLII/432/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022. 

Uchwała Nr XLII/433/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego Uchwała 

Nr XLII/434/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury  

Uchwała Nr XLII/435/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przyznania Medalu ,, Za zasługi dla gminy Głuchołazy" 

Uchwała Nr XLII/436/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie 

działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. 

Kraszewskiego  

Uchwała Nr XLII/437/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 
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Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XLII/438/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu gminy Głuchołazy  

za 2017r. 

Uchwała Nr XLII/439/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

Uchwała Nr XLIII/440/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok  

Uchwała Nr XLIII/441/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na 2018 r. 

Uchwała Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

na terenie gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobierania i wykorzystania  

Uchwała Nr XLIII/443/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 

gminy na realizację zadao zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli 

Uchwała Nr XLIII/444/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

wydzierżawienia na okres 10 lat części działki nr 350/10 o pow. 0,0500 ha, położonej  

w Jarnołtówku, stanowiącej własnośd gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Głuchołaz  

Uchwała Nr XLIII/446/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XLIV/447/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok 

Uchwała Nr XLIV/448/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022. 
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Uchwała Nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018r.  

w sprawie podziału gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Uchwała Nr XLIV/450/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków  

Uchwała Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych  

na terenie gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XLIV/452/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta 

i gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XLIV/453/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

Głuchołazy  

Uchwała Nr XLIV/454/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVII/378/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017r.  

w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2018 rok  

Uchwała Nr XLIV/455/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do projektu „Wsparcie przedszkoli w gminie Głuchołazy” 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XLV/456/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok 

Uchwała Nr XLV/457/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022. 

Uchwała Nr XLV/458/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Głuchołazy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Uchwała Nr XLV/459/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XLV/460/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XLV/461/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzieo 21 października 2018 r.  

Uchwała Nr XLV/462/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

przyznania Medalu "Za zasługi dla gminy Głuchołazy".  

Uchwała Nr XLV/463/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

nadania honorowego obywatelstwa gminy. 

Uchwała Nr XLV/464/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

nadania imienia i statutu Centrum Kultury w Głuchołazach  

Uchwała Nr XLV/465/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej nr. 3 w Głuchołazach.  

Uchwała Nr XLV/466/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu  

pn. ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie  

gmin: Głuchołazy, Prudnik, Biała, Otmuchów" 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2018 roku zwołana w trybie 

nadzwyczajnym – podjęto uchwałę; 

Uchwała Nr XLVI/467/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLI/416/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie podziału gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Sesja została zwołana w związku z koniecznością ustalenia nowego podziału terenu gminy  

na obwody głosowania w zbliżających się wyborach samorządowych – Burmistrz wykonał 

skierowaną do niego Uchwałę. 
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Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 8 października 2018 roku zwołana w trybie 

nadzwyczajnym – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XLVII/468/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 8 października 2018r.  

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok 

Uchwała Nr XLVII/469/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 8 października 2018r.  

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022. 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała Nr XLVIII/470/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok  

Uchwała Nr XLVII/471/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022. 

Uchwała Nr XLVIII/472/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie Statutu gminy Głuchołazy  

Uchwała Nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015r.  

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów 

Uchwała Nr XLVIII/474/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VII/59/15 z dnia 25 marca 

2015r 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 Nr XLVIII/475/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Olszak”  

Uchwała Nr XLVIII/476/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Nysa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Nysa.  
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Uchwała Nr XLVIII/477/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLV/466/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 września 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie 

gmin: Głuchołazy, Prudnik, Biała, Otmuchów” 

Uchwała Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny  

i Seniora  

Uchwała Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na 2019 rok.  

Uchwała Nr XLVIII/480/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz  

Uchwała Nr XLVIII/481/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r. 

 w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała Nr XLVIII/482/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz  

Uchwała Nr XLVIII/483/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 30 października 2018 r.  

w sprawie skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz  

Była to ostatnia sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach kadencji 2014 – 2018, odbywała się już 

po wyborach do Rady Miejskiej na kadencję 2018 -2023, która będzie pierwszą pięcioletnią 

kadencją. W tej kadencji obowiązywad będą również nowe uregulowania prawne związane z 

nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, do czego Rada przystosowała się poprzez 

uchwalenia nowego Statutu gminy Głuchołazy. 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku zwołana przez 

komisarza wyborczego – podjęto uchwały; 

Uchwała NR I/1/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach. 

Uchwała NR I/2/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach Uchwała NR I/3/18 Rady 
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Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego 

Burmistrza Głuchołaz. 

Uchwała NR I/4/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

budowy obwodnicy Głuchołaz w ciągu drogi krajowej nr 40 

Uchwała NR I/5/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

poparcia dla działao Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała NR I/6/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz ustalenia jej  składu 

osobowego 

Uchwała NR I/7/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz ustalenia  

jej  składu osobowego . 

Uchwała NR I/8/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego. 

Uchwała NR I/9/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia  

jej zakresu działania i składu osobowego . 

Uchwała NR I/10/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego . 

Uchwała NR I/11/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r.  w sprawie 

powołania Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego Rady Miejskiej 

w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego. 

Uchwała NR I/12/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach. 

Uchwała NR I/13/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Uchwała NR I/14/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 

Uchwała NR I/15/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury 
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Uchwała NR I/16/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony 

Środowiska. 

Uchwała NR I/17/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeostwa Publicznego. 

W trakcie obrad po wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady podjęto 

uchwałę o rozszerzeniu porządku obrad i podjęto uchwały konstytuujące Komisje Rady 

Miejskiej w tym nowa komisję Skarg Wniosków i Petycji. Podjęte uchwały nie były 

skierowane do Burmistrza. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 roku – podjęto uchwały; 

Uchwała NR II/18/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. 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 NR II/19/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok 

Uchwała NR II/20/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022 

Uchwała NR II/21/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała NR II/22/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i  w domu” 

na lata 2019-2023. 

Uchwała NR II/23/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 

wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Uchwała NR II/24/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 12 grudnia 2018 r.  w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole  

i w domu" na lata 2019-2023. 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 

Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 roku – podjęto uchwały; 
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Uchwała NR III/25/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2019-2022 

Uchwała NR III/26/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2019 rok 

Uchwała NR III/27/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu bankowego 

Uchwała NR III/28/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2018 rok 

Uchwała NR III/29/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Głuchołazy na lata 2018-2022 

Uchwała NR III/30/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. 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 NR III/31/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca 

uchwałę Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego . 

Uchwała NR III/32/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2019 rok. 

Uchwała NR III/33/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 26 marca 2008 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie 

gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXI/161/08 z dnia 30 kwietnia 

2008 r. 

Uchwała NR III/34/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu „gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora" 

Uchwała NR III/35/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu „gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” 

Uchwała NR III/36/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VII/59/15 z dnia 25 marca 2015r. 
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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 NR III/37/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Uchwała NR III/38/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

Uchwała NR III/39/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

skargi na działalnośd Burmistrza Głuchołaz 

Uchwała NR III/40/18 Rady Miejskiej W Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

ograniczenia środków pirotechnicznych 

Burmistrz wykonał lub rozpoczął realizacje skierowanych do niego uchwał. 
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Zakooczenie  

Dla Głuchołaz rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, a przede wszystkim 

tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności i skuteczności 

Gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych, czego 

odzwierciedlaniem jest przyznany przez Marszałka Województwa Opolskiego tytuł „Drużyny 

Sezonu Funduszy Europejskich”.  

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. 

Kontynuujemy rewitalizację centrum Głuchołaz obecnie obejmująca tereny zabytkowego 

parku przy ulicy Curie-Skłodowskiej. W najbliższym czasie swój blask odzyska nieczynny 

obecnie dworzec kolejowy w 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 – będzie posiadała dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Modernizujemy 

placówki oświatowe, sportowe i kulturalne. Trwa również modernizacja infrastruktury 

drogowej, chodników, parkingów i oświetlenia zarówno na terenie Głuchołaz jak i sołectw, z 

budową drogi łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem włącznie. 

Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty elewacji gminnych 

budynków. Dofinansowujemy również wspólnoty mieszkaniowe chcące remontowad 

elewacje swoich kamienic. 

Nadal planujemy następne inwestycje służące rozwojowi gminy, których sztandarowym 

przykładem jest budowa krytego basenu. 
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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”. 

Podejmujemy także działania dla rozwoju atrakcji turystycznych, gdzie jako przykłady można 

podad „Złote ścieżki”, czy alejkę wzdłuż rezerwatu „Las Bukowy” na zapleczu Chatki 

Myśliwskiej prowadzącej do Czech jako trasa pieszo-rowerowa. 

Wzorem lat poprzednich finansujemy oraz dofinansowujemy wiele imprez artystycznych 

oraz rekreacyjno-sportowych współdziałając na tym polu klubami sportowymi  

i stowarzyszeniami. Gminnymi perełkami są niewątpliwie żeoska drużyna koszykówki „Basket 

Chrobry” występująca w 1 lidze oraz Międzynarodowy Festiwal „KROPKA”. 

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 2018 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 jednostek organizacyjnych 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. 

Skala pozyskanego w 2018 roku przez gminę Głuchołazy dochodu z tytułu podatku PIT i CIT 

świadczy o wzroście zamożności mieszkaoców naszej gminy. Opisane powyżej działania 

dotyczą wprawdzie roku 2018, jednak należy je traktowad jako efekt długofalowej polityki 

władz samorządowych, które zamierzamy kontynuowad i rozwijad w latach następnych. 


