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BUDŻET GMINY
WYDATKI PLANOWANE

NA 2019 ROK
Struktura projektowanych wydatków:
- wydatki bieżące 83 483 652 zł.
 / 90,0 % planu wydatków i rozchodów/w tym:
- dotacje 8 314 930 zł.
 / 9,0 % planu wydatków i rozchodów /
- wydatki inwestycyjne 7 406 000 zł.
/ 8,0 % planu wydatków i rozchodów /w tym :
- dotacje na zadania inwestycyjne 1 207 000 zł.
/ 1,3 % planu wydatków i rozchodów /
- planowana spłata pożyczek ( kapitał) 1 866 913 zł.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę
100 000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę i konserwację urzą-
dzeń melioracji w obrębie sołectw Gminy Głubczyce.
W rozdziale 01022 -  środki na koszty utylizacji zwłok zwierzę-
cych oraz zwalczanie chorób i ochrona zwierząt gospodarskich
w kwocie 4 000 zł.
W rozdziale 01030 - wydatki w wysokości 90 000 zł. na składki
na Izby Rolnicze (w wysokości 2 % planowanych wpływów
z podatku rolnego).
W rozdziale 01095 – pozostała działalność zaplanowano kwotę
216 300 zł.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT
     Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 559 148 zł. z prze-
znaczeniem na remonty dróg i infrastruktury towarzyszącej (m.in.
remonty bieżące chodników, remonty mostów i przepustów, ozna-
kowanie pionowe i poziome dróg, projekty zmiany organizacji
ruchu, przeglądy roczne dróg, mostów i przepustów) oraz na
zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty w ramach fundu-
szu sołeckiego. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie
2 752 000 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
     Na utrzymanie mienia komunalnego przeznaczono kwotę
1 924 022 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 450 000 zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Zaplanowano kwotę 120 000 zł. na zmiany planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce, oraz wy-
konanie map, podkładów mapowych, opinii, uzgodnień oraz  kosz-
tów ogłoszeń w prasie .
W rozdziale 71035 - Cmentarze
Zaplanowano kwotę 512 215 zł. na utrzymanie i zarządzanie cmen-
tarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim, kontynuację
wymiany nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach, wdro-
żenie projektu rozszerzenia cmentarza komunalnego w Głubczy-
cach oraz na remont lub rozbiórkę budynku znajdującego się na
cmentarzu oraz doprowadzenie wody w Dobieszowie.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 337 261 zł. w tym:
promocja gminy, koszty poboru podatków, opłat i niepodatko-
wych należności budżetowych .
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBL.  OCHRONA P. POŻ.
Zaplanowane wydatki wynoszą 653 381 zł. - OSP i Straż Miejska
oraz na wydatki majątkowe w remizach OSP
DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Zaplanowano kwotę 567 382 zł. na wydatki związane z pokryciem
odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie
800 000 zł. w tym:
- celową w wysokości 280 000 zł na realizację zadań własnych
gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami
ustawy o zarządzaniu kryzysowym
- ogólną w wysokości 500 000 zł.,
oraz 20 000 zł na obsługę rachunku bankowego.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dziale tym założono wydatki w kwocie 31 446 975 zł.
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 - zaplanowano nakłady w kwocie 18 481 436 zł.
w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 4 124 001
zł.oraz wydatki majątkowe w kwocie 423 000 zł.
W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-
wowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 564 829 zł. w tym: :
dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 145 522 zł.
W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwo-
cie 4 944 647 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie 320 000 zł.
W rozdziale 80110 – Gimnazja - zaplanowano nakłady w kwocie
1 821 129 zł. w tym : dotacje
do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 285 622 zł.
W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
 - zaplanowano nakłady w kwocie 998 203 zł.
W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli
- zaplanowano nakłady w kwocie 92 426 zł.
W rozdziale 80148 –  Stołówki szkolne
- zaplanowano nakłady w kwocie 1 493 061 zł.
W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowa-
nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na-
kłady w kwocie 572 176 zł. w tym:
 dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 112 302 zł.
W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowa-
nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie-
ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ-
cących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szko-
łach artystycznych zaplanowano nakłady w kwocie 1 298 473 zł.
w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 704 233 zł.
W rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w gimnazjach zaplanowano nakłady w kwocie 164 095 zł.w tym:
dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 120 534 zł.
W rozdziale 80195 –Pozostała działalność- w kwocie 16 500 zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Planowane wydatki założono w kwocie 350 000 zł. z przeznacze-
niem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
w tym zwalczanie narkomani 18 000 zł. Zaplanowano dotację dla
podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla samorządu
powiatowego na realizację programu p. alkoholowego .
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Planowane wydatki wynoszą 9 661 280 zł.
Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach oraz
odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS przeznaczono kwo-
tę 2 537 440 zł,.  na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopo-
mocyw Nowych Gołuszowicach 1 441 500 zł. (z tego 1 314 000 zł.
to dotacja celowa).
W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza
sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej
w wysokości 103 000 zł. w tym
- dotacja opieka nad chorymi 60 000 zł.
- dotacja na realizacjê programu osób niepe³nosprawnych 43 000
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BOŻEJ DZIECINIE W DARZE
     6. stycznia 2019r. w święto Objawienia Pańskiego w wypeł-
nionym po brzegi kościele o.o.Franciszkanów odbył się dorocz-
ny koncert kolęd i pastorałek "Bożej Dziecinie w darze"
w reżyserii Marii Farasiewicz.
     Wystąpiły tu: Grupa Estradowa MIRIAM MOK oraz Teatr
TRADYCJA ZSM,  jak i gościnnie młodzi śpiewacy: Julita Ziół-
ko - sopranistka, Tomasz Wierzba - baryton oraz wokalistka
jazzowa - Ewa Szmit - Chawa. Ich  wspaniałe głosy dodały
blasku koncertowi.
     Oprawę muzyczną przedsięwzięcia stanowił
żywy akompaniament, w którym wybrzmiały:
skrzypce, flety, instrumenty klawiszowe, gitara
akustyczna, saksofon i organy.
     Ponadgodzinny, jakże bogaty treściowo pro-
gram wypełniły staropolskie kolędy i współcze-
sne pastorałki. Oprawę poetycką stanowiły te-
matyczne wiersze, w tym także autorstwa Marii
Farasiewicz. Motywem przewodnim występu
byli Trzej Królowie.
    Widowiskowy i emocjonalny charakter kon-
certu, ciekawe aranżacje muzyczne, stylizacja
góralska i zimowa, tematyczna sceneria i re-
kwizyty wytworzyły niezwykły klimat i nastrój,
a obecność dzieci - aniołków dodała wystę-
powi uroku.
      Odbiorcy nie kryli radości i wzruszeń! A
wśród nich byli: wszyscy włodarze nasze-
go miasta, powiatu, radni różnych szczebli,
sołtysi, siostry zakonne de Notre
Dame,  goście z Republiki Czeskiej,
Opola, Raciborza, Kędzierzyna -
Koźla, okolicznych wsi i oczywiście
mieszkańcy Głubczyc.
     Wysoki poziom koncertu został
doceniony i nagrodzony gromkimi
brawami po każdym wykonaniu i
owacjami na stojąco.  O. Gwardian
- Aureliusz Kułakiewicz - ciepłymi
słowy podziękował naszym arty-
stom za kolejny znakomity występ
i już zaprosił na następny.

      W koncercie tym, poza wyżej
wymienionymi solistami, wystąpi-
li: Maria Farasiewicz (recytacja,
śpiew), Dominika Łabińska (śpiew),
Witold Dereń (recytacja, śpiew),
Filip Plata (śpiew), Mietek Zając
(śpiew), Maciej Albert (keyboard,
organy, saksofon,śpiew), Marian
Bażyński (instrumenty klawiszo-
we), Tomasz Mirga (skrzypce), Dominika Sąsiadek (flet), Agniesz-
ka Zwolińska (flet), Wiesław Wierzba (śpiew, gitara akustyczna).

Pomoc organizacyjna: dyrekcja i pracownicy MOK, Krzysztof
Skwarek, Krzysztof Rzym i Kamil Farasiewicz.

     Żywa relacja na profilu facebookowym Marii Farasiewicz,
FB i instagramie ZSM Głubczyce: Dominika Jurkiewicz, Krysty-
na Koziara, Aleksandra Pieszak.

Rejestracja TV Pogranicze - Marian Pospiszel.
Fotoreportaż - Gabriela Karaczyn, Jan Wac.
                                                                             Redakcja ZSM

GŁÓWNA NAGRODA
 9 stycznia br. w Studenckim Centrum Kultury w Opolu odbył

się V Opolski Przegląd Muzyczny: "Jestem Polakiem i kocham
swój kraj - śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie pieśni świą-
teczne", a objęty patronatem Wojewody Opolskiego - Adriana
Czubaka oraz Kuratora Oświaty - Michała Sieka.

W tym wojewódzkim konkursie Zespół Szkół Mechanicznych,
a tym samym ziemię głubczycką, reprezentowali dwaj uczniowie:
Maciej Albert i Filip Plata pod kierownictwem artystycznym Marii
Farasiewicz. Wystąpili w grupie wiekowej szkół ponadgimnazjal-
nych w kategorii "duety" i zdobyli I m. czyli główną nagrodę -
Gwiazdę Betlejemską! Akompaniował Maciek na własnym instru-
mencie klawiszowym. Młodzieńcy zaśpiewali pieśń "Mario czy
Ty wiesz", oczarowując jurorów i publiczność. Jury w ocenie ich
wykonania podkreśliło profesjonalizm i wyjątkowe brzmienie.

Maciej Albert i Filip Plata aktywnie działają w teatrze TRADY-
CJA ZSM, jak również współpracują ze sobą w ramach własnego
młodzieżowego zespołu muzycznego "Only-M". Ich autorski
utwór "Czy to jest miłość?", nagrany w katowickim studiu, moż-
na usłyszeć na Youtube. Przypomnijmy też, że Maciek Albert to
dyplomowany organista w Parafii Równe. Obaj aktywnie uczest-
niczą w życiu kulturalnym szkoły i lokalnego środowiska.

Nagrodzeni są uczniami technikum informatycznego. Pierwszy
z nich to tegoroczny maturzysta, a drugi jest uczniem klasy trze-
ciej. Gratulujemy laureatom I miejsca na podium, życząc dalszych
sukcesów artystycznych oraz pomyślności w szkole i w życiu
osobistym.                                                 Redakcja ZSM
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szkoły zawodowej. Szkoła miała być nowoczesna, zbudowana
na dużej parceli w pobliżu węzła komunikacyjnego (PKP, PKS,
taxi). Setki uczniów dojeżdżających do szkół raciborskich mogło
skorzystać z kształcenia tu na miejscu. Kolejną rozmowę ze mną
w kuratorium przeprowadził wicekurator, szef oddziału szkolnic-
twa zawodowego mgr Jan Mazurkiewicz, który położył wielkie
zasługi na polu rozbudowy nowoczesnego szkolnictwa zawo-
dowego. Dużo życzliwości okazywali mi kurator dr Stanisław
Micek, kurator dr Stanisław Rogala, wizytator inż. Z. Trzepie-
towski.
      Wiele włożyłem wysiłku organizacyjnego zanim mogliśmy
przywitać uczniów w nowym obiekcie. Na początku otrzymałem
upoważnienie do współpracy z Dyrekcją Inwestycji Miejskich
w Raciborzu, dyrekcją Raciborskiego Przedsiębiorstwa Budow-
lanego, z dyrekcją Technikum Ekonomicznego w Opolu, z dzia-
łem inwestycji Kuratorium, z Bankiem Narodowym w Głubczy-
cach.
    Podstawowy sprzęt do powstającej szkoły gromadziłem z du-
żym wyprzedzeniem, korzystając z uprzejmości dyrektora Tech-
nikum Ekonomicznego w Opolu, Pana Topoli. Za zgodą kurato-
rium upoważnił swoją księgową Panią Balwierczak do składania
podpisów na zamówieniach i czekach, gdyż ja nie miałem jeszcze
księgowości, bo placówka jeszcze nie była powołana. W ten
sposób zgromadziłem wszystkie stoliki uczniowskie, katedry, krze-
sła, sprzęt gimnastyczny, tablice do wszystkich klas, sprzęt i
pomoce naukowe do pracowni fizyki, rysunków. Przechowywa-
łem to wszystko w głównym budynku szkolnym nie mając niko-
go do pomocy, żadnego stróża. Maszyny i urządzenia do warsz-
tatów zamówiłem z 3- letnim wyprzedzeniem poprzez Minister-
stwo Oświaty. Drogą kolejową trafiały na bocznice w Głubczy-
cach        i każdorazowo były przewożone ciężarówkami i zabez-
pieczane szalunkiem na utwardzonym placu przed szkołą. Tu
bardzo pomagał mi dyrektor Spółdzielni Transportu Wiejskiego
Pan Kazimierz Przemyślański. Kwitowałem moim podpisem przy-
jęcie każdej maszyny, a były one bardzo drogie. I za to się odpo-
wiadało. Jednocześnie byłem etatowym nauczycielem liceum.
Za opiekę nad wznoszonymi obiektami otrzymywałem ok. 800 zł
miesięcznie. Rzeczywiście, stanowisko przyszłej pracy musia-
łem sobie sam zbudować.
      Obiekty szkolne oddawano do użytku sukcesywnie. Nauka
w budynku głównym rozpoczęła się 1 września 1969 r.
  Budynek kosztował 4 264 000 zł wraz z pierwszym wyposaże-
niem. Budynek nie posiada piwnic gdyż obawiano się zalewania
wodami gruntowymi, co spotkało sąsiadującą  z nami Szkołę
Podstawową przy ul. Dworcowej. Tam piwnice osuszono po
paru latach odprowadzając wodę kanałami do Psiny. Poważnym
mankamentem szkoły były olbrzymie ramy okienne z surowego
drewna przepuszczające zimne powietrze. Rury grzewcze prze-
prowadzone ciasnymi kanałami pod podłogą parteru. Były kło-
poty z ich naprawą i konserwacją.
     Internat został oddany do użytku jesienią 1970 r.  Koszt
budowy z pierwszym wyposażeniem wynosił 4 169 814,70 zł.
Budynek może pomieścić ponad 100 uczniów, ma doskonałe
zaplecze magazynowe, kuchnię, jadalnię, nowoczesną pralnię,
2 mieszania dla pracowników pedagogicznych. Obok internatu
jest kotłownia, przysparzająca nieustannych kłopotów, gdyż prze-
starzała konstrukcja powodowała przez lata niedogrzanie obiek-
tu. Między internatem a warsztatami stoi stacja trafo wartości
210 000 zł. Stacja została przekazana na własność Zakładowi
Energetycznemu w Opolu 9 marca 1982 r.
Budynek warsztatów szkolnych wraz z portiernią i pierwszym
wyposażeniem kosztował 11 702  655,00 zł. Budowa boiska szkol-

nego z bramkami do piłki siatkowej i koszykowej kosztowała
2 000 000 zł. Koszt budowy sali gimnastycznej to 2 526 085,00 zł.
Warsztaty szkolne zbudowano na gruncie podmokłym. Jednak
zapewniają uczniom wygodne warunki do praktycznej nauki za-
wodu. Do czasu ich uruchomienia, uczniowie technikum do-
jeżdżali do warsztatów szkolnych w Raciborzu i korzystali też
z warsztatów POM (Państwowy Ośrodek Maszynowy).
      W latach 1969-1975 placówka nasza nosiła nazwę Techni-
kum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
    Z dniem 6 czerwca 1975 r. otrzymała nazwę Zespół Szkół
Mechanicznych w Głubczycach. W skład zespołu wchodzą: Tech-
nikum Mechaniczne z wydziałem dla pracujących, Liceum Za-
wodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Filia
Technikum Odzieżowego - Wydział dla pracujących w Prudni-
ku, Filia Technikum Ekonomicznego dla pracujących w Opolu.
Z dniem 1 września 1979 r. do Zespołu Szkół włączono Zasad-
niczą Szkołę Budowlaną Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolni-
czego. Wraz z uczniami do nowej szkoły przesunięto 4 nauczy-
cieli. Przez pewien czas były też tu Oddziały Przysposobienia
Zawodowego, a nawet Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Pla-
cówka stawała się powoli centrum kształcenia zawodowego. Tu
działała Komisja Egzaminacyjna dla mistrzów w rzemiośle. Tu
istniało Technikum dla eksternistów. Internat przez całe lata słu-
żył młodzieży z różnych stron naszego kraju. Tu byli kierowani
uczniowie różnych szkół dokształcających, by w ciągu kilku ty-
godni uzupełnić wiedzę teoretyczną potrzebną w zawodach tech-
nicznych. Obiekty tętniły życiem i miałem satysfakcję, że mój
trud nie poszedł na marne. Miliony wyłożone na budowę i wy-
posażenie placówki będą jeszcze całymi latami procentować.
Przypominam sobie początki całego przedsięwzięcia. Zanim bu-
dynki kompleksu wyrosły z wykopów, wysłałem do wszystkich
szkół w powiecie pisemne informacje o powstaniu placówki.
Dałem ogłoszenie i artykuł do Trybuny Opolskiej. Zamówiłem
w drukarni w Branicach kolorowe afisze informujące o naborze
na poszczególne kierunki kształcenia absolwentów szkół pod-
stawowych, zaprosiłem do Inspektoratu Oświaty w Głubczy-
cach dyrektorów zakładów pracy, by ich poinformować o po-
wstaniu takiej placówki i prosiłem o życzliwą współpracę. Szkoła
nie miała jeszcze siedziby ani adresu. Zamówiłem skrytkę pocz-
tową, do której trafiały podania kandydatów. Egzaminy wstęp-
ne przeprowadziłem w pomieszczeniach liceum. Jednak wszyst-
ko się udało. Skompletowałem kadrę nauczycielską także przez
ogłoszenia. Jednak liczba nauczycieli pełnozatrudnionych była
mniejsza od tzw. nauczycieli dochodzących. Sytuacja zaczęła
się poprawiać w miarę jak rozwijało się budownictwo mieszka-
niowe. Uczelnie opolskie wypuszczały coraz więcej absolwen-
tów i łatwiej było pozyskać nową siłę pedagogiczną. Władze
lokalne życzliwie odnosiły się do nowej placówki. Było duże
zapotrzebowanie na kierowców, mechaników samochodowych,
hydraulików, murarzy.
      Przez 16 lat kierując tą placówką poznałem mnóstwo cieka-
wych ludzi. Starałem się nie dopuścić do konfliktów, bo uczono
mnie, iż najgorszą rzeczą jest tzw. "zaleganie stanów uczucio-
wych". Nie można dusić w sobie przez dłuższy czas pretensji do
kogoś. Sytuacje konfliktowe trzeba natychmiast eliminować
poprzez racjonalną rozmowę. Współpraca z rodzicami układała
się doskonale. Uczniowie nie stwarzali trudności, bardzo dużo
prac porządkowych w szkole wykonywali chętnie, widząc, że
obcinano nam etaty sprzątaczek. Pracownicy administracji za-
sługują na wielką pochwałę. Obieg dokumentów funkcjonował
wzorowo (pod bacznym okiem Pani W. Górniakowej). Doskona-
le była prowadzona kuchnia w internacie. Była to zasługa pań


















