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Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Głubczyce,

raport o stanie gminy przygotowany 
został na podstawie danych 
z 2019 roku. Zebrane informacje 
od pracowników merytorycznych 
Urzędu Miejskiego, jednostek 

organizacyjnych, spółek gminnych, są źródłem informacji o stanie 
naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, 
środowiska, społeczeństwa, oraz zarządzania gminą.

Myślę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat są efektem 
wytężonej pracy, które są zauważone i docenione przez naszych 
mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. 
Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących 
inwestycji. Sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.

Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum 
moich starań było dobro mieszkańca i naszej gminy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem  
Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa
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RAPORT O STANIE 
GMINY GŁUBCZYCE

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Burmistrz 
Głubczyc przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Głubczyce za rok 2019.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa 
opolskiego. Zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest pod tym względem największą gminą wojewódz-
twa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Repu-
bliką Czeską. Od południa Głubczyce sąsiadują z gminą Branice, od wschodu z gminami Baborów, 
Pawłowiczki i Kietrz, a od północy z gminą Głogówek.

W granicach administracyjnych gminy znajdują się miasto Głubczyce, leżące na prastarym szla-
ku handlowym Opole-Ołomuniec-Brno u progu Bramy Morawskiej nad rzeką Psiną, lewym dopły-
wem Odry, 45 sołectw: Bernacice, Bernacice Górne, Biernatów, Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża, 
Chróstno, Ciermęcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce-Sady, Gołuszowice, Grobniki, 
Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, Krzyżowice, Kwiatoniów, Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany, 
Mokre, Mokre - Kolonia, Nowa Wieś, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, Nowy Rożnów, Opawica, 
Pielgrzymów, Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, Równe, Sławoszów, Stara Wieś, 
Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce oraz 8 przysiół-
ków: Biernatówek (przysiółek wsi Biernatów), Bogdanowice-Kolonia (przysiółek wsi Bogdanowice), 
Klisinko (przysiólek wsi Klisino), Podlesie (przysiółek wsi Lenarcice), Nowosady, (przysiółek wsi Li-
sięcice), Głubczyce-Las Marysieńka (przysiółek wsi Lwowiany), Dobrogostów (przysiółek wsi Sła-
woszów), Studzienica (przysiółek wsi Zawiszyce). Pozostałe miejscowości: Żabczyce (leśniczówka).

Najbliższe ośrodki miejskie: Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław (155 km), 
Krnov (16 km), Praga (363 km), Wiedeń (210 km).

Przez teren Gminy przebiegają: droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-
-Koźle-Głubczyce-granica państwa (Pietrowice), dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 – Krapkowice-
-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i Nr 417 – Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz.

 Około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa nr 45 relacji Opole-Racibórz-grani-
ca państwa (Chałupki), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 km 
w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji Praha 
(Hradec Kralove) – Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od autostrady A4 relacji Drezno-
-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto od-
dalone jest o około 35-40 km.

 Na terenie gminy znajdują się połączenia drogowe z Czechami: Pietrowice – Krnov, Pomorzo-
wiczki-Osoblaha, Lenarcice – Linhartovy i Chomiąża – Chomyz, Równe – Slezské Rudoltice, Rusin 
– Gadzowice, Ciermięcice – Krnov, Opavica – Město Albrechtice.

Blisko 12-tysięczne miasto Głubczyce położone jest nad rzeką Psiną na historycznym szlaku han-
dlowym Opole-Ołomuniec-Brno. Jest siedzibą władz gminy i powiatu, a także centrum usługowo-
-przetwórczym regionu.
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2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 

2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
2. Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 

2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
3. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z per-

spektywą do 2030 roku.
4. Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 

z perspektywą do 2030 roku.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.
6. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-

nie w Gminie Głubczyce na lata 2016-2020.
8. Program Osłonowy w Zakresie Dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020”.
9. Program przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2016-2020.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
11. Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota-

mi realizującymi zadania publiczne w 2019 roku.
12. Program ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 

2022-2025.
13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.
14. Inwentaryzacja i waloryzacja krajoznawcza Gminy Głubczyce.
15. Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.

16. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Głubczyce na lata 2018-2033.

17. Lokalny program rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020.

3. FINANSE GMINY

DOCHODY

PLAN WYKONANIE

99  994 304 zł 99 304 173 zł

WYDATKI

PLAN WYKONANIE

106 997 288 zł 104 393 208 zł
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ZADŁUŻENIE GMINY

1.01.2019 r. 31.12.2019 r.

15 594 278, 15 zł 17 727 365,43 zł

Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy za rok ubiegły zawarte są w sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu miasta i gminy za 2019 rok. 

4. MIESZKAŃCY GMINY

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 194 
osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 21352 osób, w tym 11043 kobiet i 10309 
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych, liczba mieszkańców z podziałem 
na kobiety i mężczyzn na dzień 31.12.2019 r. przedstawiała się następująco:

MĘŻCZYŹNI (M) KOBIETY (K)

Wiek Liczba Wiek Liczba

0-2 266 0-2 281

3 108 3 94

4-5 176 4-5 163

6 101 6 96

7 98 7 99

8-12 539 8-12 552

13-15 300 13-15 299

16-17 189 16-17 216

18 118 18 93

19-20 207 19-20 178

21-40 2970 21-40 2833

41-60 2886 41-59 2797

61-64 811 60-64 849

65-70 704 65-70 857

71-81 607 71-80 981

> 81 229 > 81 655

SUMA (M) 10309 SUMA (K) 11043

RAZEM 21546
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Na początek 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 11979 osób, a na terenach wiejskich 9567 
osób. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto 11864 osób, wieś 9488 osób.

W 2019 r. urodziło się w gminie 161 osób, w tym 84 dziewczynek i 77 chłopców, a zmarło 315 
osób, w tym 152 kobiety i 163 mężczyzn

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach sporządzono 484 aktów urodzeń w tym 
441 dla dzieci urodzonych w Głubczycach natomiast 43 dla dzieci urodzonych zagranicą. Sporządzo-
no 97 aktów małżeństwa w tym 38 konkordatowe, 53 cywilnych, 6 zagranicznych.

Sporządzono 374 dokumentów aktów  zgonu w  tym 369 dla  osób  zmarłych na  terenie Gminy 
Głubczyce, 5 zagranicznych.

Wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie 10 parom, natomiast odnotowano 45 roz-
wodów.

5.  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku.

Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami reali-
zującymi zadania publiczne w 2019 roku  jest  realizowany zgodnie  z przyjętymi  zasadami  i  formami 
współpracy. Ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych Gminy określonych w Progra-
mie jako priorytetowe, w których 15 organizacji pozarządowych złożyło 23 oferty. Wysokość dotacji 
przekazanych na realizację zadań w 2019 roku ilustruje poniższa tabela:

NAZWA ZADANIA REALIZATOR WYŁONIONY 
W DRODZE KONKURSU KWOTA DOTACJI

Zadanie 1

W sferze pomocy  społecznej 
tj.:

a)  opieka  pielęgniarska  nad 
osobami  chorymi,  starszymi, 
niepełnosprawnymi  w  miej-
scu  ich  przebywania,  porad-
nictwo  w  sprawach  medycz-
nych,  higieny  i  odżywiania, 
wypożyczanie  sprzętu  me-
dycznego i rehabilitacyjnego;

CARITAS DIECEZJI  
OPOLSKIEJ 60.000,00 zł
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Zadanie 2

W sferze działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz 
osób w wieku emerytalnym 
tj.:

a) pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, 
wyrównywanie szans tych ro-
dzin i osób oraz osób niepeł-
nosprawnych

Polski Związek Niewidomych 
Zarząd Koła w Głubczycach 8.000,00 zł

Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 
„TACY SAMI” w Głubczycach

35.000,00 zł

Zadanie 3

W sferze działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym wy-
poczynku dzieci i młodzieży 
tj.:

a) organizowanie wypoczyn-
ku całorocznego dla dzieci 
i młodzieży, w tym z rodzin 
dysfunkcyjnych (obozy, kolo-
nie, rajdy, itp.)

1) Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

41.500,00 zł 
106.500,00 zł

razem 148.000,00 zł

2) Uczniowski Klub Sporto-
wy LZS „Żaczek” przy Szkole 
Podstawowej Lisięcice

9 000,00 zł

3) Stowarzyszenie Przeciwko 
Bierności, Nowa Wieś Głub-
czycka 29

11 000,00 zł

Zadanie 4

w sferze kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego tj.:

a) promocja dorobku kul-
turalnego Gminy w kraju 
i za granicą poprzez działania 
o charakterze artystycznym 
(malarstwo, śpiew, taniec)

1) Stowarzyszenie Pożytku 
Publicznego im. B.Adamskiej 
Absolwentów I Liceum Ogól-
nokształcącego im. A.Mickie-
wicza w Głubczycach

14.000,00 zł

2) Towarzystwo Śpiewacze 
Ziemi Głubczyckiej Ewa Ma-
leńczyk

15.000,00 zł

b) propagowanie historii i tra-
dycji kulturalnych Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

4.000,00 zł

c) ochrona dziedzictwa kultu-
rowego Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

3.000,00 zł

d) przedsięwzięcia kulturalne, 
w szczególności ich alterna-
tywne, niekomercyjne formy

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

9.000,00 zł
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Zadanie 5

W sferze działalności na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, ro-
dzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka oraz 
przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecz-
nym tj.:

a) rozwój form pracy z rodzi-
ną, w tym opieki nad dziećmi 
i młodzieżą (w ramach świe-
tlic opiekuńczo-wychowaw-
czych, socjoterapeutycznych, 
klubów, itp.)

1) Franciszkański Ośrodek 
Pomocy Dzieciom  
w Głubczycach

66.000,00 zł

2) Stowarzyszenie Przeciwko 
Bierności Nowa Wieś Głub-
czycka 29

15.000,00 zł

b) przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecz-
nym

1) Stowarzyszenie O.P.P. 
Głubczycki Klub Abstynenta 
w Głubczycach

14.000,00 zł

2) Stowarzyszenie „Monar” 
w Warszawie (Dom Samot-
nych Matek z Dziećmi Mo-
nar-Markot Zopowy)

5.000,00 zł

Zadanie 6

W sferze ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego tj.: 
opieka nad zwierzętami bez-
domnymi (dokarmianie bez-
domnych psów i kotów, po-
szukiwanie dla nich nowych 
właścicieli, itp.)

Opolskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt w Opolu 40.000,00 zł

R A Z E M: 456.000,00 zł

W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina Głubczyce udzieliła do-
tacji na realizację autorskiego programu profilaktycznego pn. „STOP UZALEŻNIENIOM” dla Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w wysokości 3.000,00 zł.

Ponadto realizowano zadanie publiczne zgłoszone przez Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzie-
ciom w Głubczycach w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego), pod tytułem „RADOSNE WAKACJE” na kwotę 5.000,00 zł. 

Całkowita kwota dotacji przekazanych przez Gminę Głubczyce w 2019 r. w ramach ww. działań 
wyniosła 464.000,00 zł.
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6. PROMOCJA GMINY

W roku 2019 na promocję Gminy Głubczyce wydano 438.996,46 zł. Wydatki te związane były 
z publikacją w prasie artykułów promujących Gminę, produkcją filmu promocyjnego, zakupem ga-
dżetów, promocją Gminy w radiu Doxa, utrzymaniem aplikacji mobilnej służącej komunikacji miesz-
kańców z władzami Gminy, dofinansowaniem publikacji Kresowi Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiej 
a także z realizacją projektu pn. Śląskie Portamento Śpiew Współbrzmienie Tradycja w ramach Pro-
gramu Unii Europejskiej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

7. OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie gminy Głubczyce wydanych było 66 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. 

Z pozwoleń na sprzedaż alkoholu (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

•  na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu – przeznaczono 43.244,45 zł,

•  na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie przeznaczono 5 175,00 zł,

•  na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz do-
żywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych przeznaczono 64.617,46 zł;

•  na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych – przeznaczono 231.534,43 zł

W ramach środków z pozwoleń na sprzedaż alkoholu zakupiono alkomat stacjonarny, który został 
przekazany Policji w Głubczycach.

Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżury 
trzy razy w tygodniu. W 2019 roku przyjęto 57 osób, w tym:

•  57 os. zarejestrowano do leczenia;
•  19 os. skierowano na badania biegłego;
•  14 os. skierowano do sądu;
•  30 os. poddało się dobrowolnemu leczeniu;
•  5 os. w toku załatwiania;
•  umorzono sprawy 3 os.
Ponadto w punkcie konsultacyjnym 2 razy w tygodniu prowadzone jest doradztwo terapeutyczne 

przez psychoterapeutę uzależnień. W 2019 roku udzielono 373 konsultacji.

W Programie przeciwdziałania Narkomanii zakupione zostały narkotesty dla Policji. Zorganizowa-
no warsztaty w Szkole Podstawowej w Pietrowicach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczy-
cach oraz zrealizowano zadanie publiczne „Eskalacja kompetencji samotnego rodzica” przez MAR-
KOT Zopowy. Przeznaczone środki finansowe to 8.810,00 zł.
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8. POMOC SPOŁECZNA

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 1539 osób, w tym 489 osoby w wie-
ku 0-18, 751 osób w wieku 19-60 oraz 299 osoby w wieku 60 i więcej, w tym 895 osób poniżej kryterium 
dochodowego oraz 664 osoby powyżej kryterium dochodowego.

W roku ubiegłym funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach (ośrodek wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi), z którego usług w 2019 roku skorzystało 83 osoby,

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Zopowy) , z którego usług skorzystało 54 osoby.

Brak jest natomiast noclegowni i schroniska dla bezdomnych – bezdomni z naszej gminy przebywają 
w schroniskach dla bezdomnych poza Gminą Głubczyce.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. – 491 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grud-
nia 2019 r. 385 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na począ-
tek roku 2019 – 1002, a na koniec 2019 roku – 827. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 
– 2.094.579,36 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 1.558.093,04 zł.

Na początek 2019 r. – 1201 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 
2019 r. – 2006 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2019 r. – 54,89 % 
rodzin, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 91,68 % rodzin.

9. INFRASTRUKTURA

Publiczna infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2019 r 161,52 km 
dróg. Na dzień 31 grudnia 2019 r długość dróg publicznych w gminie wynosiła 166,28 km. Różnica 
(zwiększenie) w długości dróg publicznych między początkiem o końcem 2019 roku jest skutkiem 
nadania uchwałami Rady Miejskiej w Głubczycach statusu dróg publicznych drogom wewnętrznym. 
Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 roku – 70% wszystkich dróg, a pod koniec ubiegłego 
roku 71%. Drogi utwardzone innym rodzajem nawierzchni (bruk, kostka betonowa, tłuczeń) stano-
wiły w poprzednim roku odpowiednio 5% i na przestrzeni roku 2019 wartość ta nie uległa zmianie. 
Drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej stanowią 24% i ich stan w roku 2019 się nie zmienił. 
Gmina nie posiada wydzielonych ścieżek rowerowych jak również bus-pasów.

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 roku wynosiła 227,3km. W przypadku sieci 
kanalizacyjnej było to 116,1 km (doszło Klisino). Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada-
ło 100 % mieszkańców. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiadało 99,98% mieszkańców Głubczyc, 
w przypadku wsi dane przedstawiały się następująco – w całości skanalizowane zostało Klisino, 
z tym, że do końca 2019 roku do sieci kanalizacji sanitarnej zostały podłączone zostały 93 budynki.

W 2019 roku doszło do 3 awarii sieci kanalizacji sanitarnej, które usunięto metodą wykopową.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

W ramach „Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zre-
alizowano następujące zadania:

1) Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych
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• 85 200,85 zł ogółem w tym: kwota zewnętrznego finansowania (dotacja MSWiA) 76 690,00 zł, 
a wkład własny wynosił 8 510,85 zł,

2) Romowie pracują za dług

• 32 500,00 zł ogółem w tym: kwota zewnętrznego finansowania (dotacja MSWiA) 30 000,00 zł, 
a wkład własny wynosił 2 500,00 zł,

Łącznie w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r. – 546 lokali 
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 26 334,00 m2, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 531 
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 25 512,34 m2. Zmniejszenie się liczby lokali 
mieszkalnych związane było ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemcy oraz ze sprzedażą 
w drodze przetargu nieograniczonego.

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosiła 48,05 m2. 

W 2019 r. osobom wpisanym na „Listy osób spełniających przesłanki uprawniające do zawarcia 
umowy najmu...” oddano do użytkowania ogółem 23 lokale mieszkalne, w tym: 21 lokali socjalnych, 
1 pomieszczenie tymczasowe, 1 lokal zamienny, znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy. 
Wpis na „Listy osób spełniających przesłanki uprawniające do zawarcia umowy najmu...” odbywa 
się zgodnie z Uchwałą Nr XLV/338/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2014 roku 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Głubczyce. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz za-
twierdzanie list osób uprawnionych do przydziału lokali podlega kontroli społecznej. Decyzje w tej 
sprawie były podejmowane przez Komisję Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej 
w Głubczycach.

W 2019 r. wszczęto 15 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opróżnienia i opuszczenia lokali 
mieszkalnych, będących w mieszkaniowym zasobie gminy. W 2019 roku zakończyło się 18 takich 
postępowań, w rezultacie, których wyeksmitowano 48 osób. Powodem wszczęcia tych postępowań 
było zadłużenie z tytułu czynszu i innych opłat, używanie lokalu niezgodnie z umową i z jego prze-
znaczeniem oraz nie zamieszkiwanie w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za lokale będące w mieszkaniowym zasobie gmi-
ny wynosiły łącznie 3 871 tys. zł, a zaległości dotyczyły 488 osób. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dane 
te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za lokale będące w mieszkaniowym zasobie 
gminy wynosiły łącznie 4 034 tys. zł, a zaległości dotyczyły 447 osób.

W 2019 r. dokonano remontu 9 wolnych lokali mieszkalnych oraz remont 1 budynku. 

Ponadto wykonano następujące remonty:
•  wymiana instalacji elektrycznej w 3 budynkach oraz w 14 lokalach mieszkalnych,
•  wymiana i remont źródeł ciepła w 13 lokalach,
•  wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2 budynkach i w 1 lokalu mieszkalnym
•  remont dachu został przeprowadzony w 1 budynku,
•  wymiana 71 szt. stolarki budowlanej w lokalach mieszkalnych i na częściach wspólnych budynku,
•  wykonanie centralnego ogrzewania w 1 lokalu mieszkalnym,
•  remonty klatki schodowej w 2 budynkach.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 51 osób, zaś pod koniec 2019 r. 

było to 28 osób. 

W 2019 r. dokonano sprzedaży 16 lokali mieszkalnych, znajdujących się wówczas w zasobie gmi-
ny, na łączną kwotę 320 717,16 zł Średnio jeden lokal mieszkalny sprzedano za kwotę 20 044,82 zł. 
7 lokali sprzedano w drodze przetargu, 9 lokali sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz na-
jemców.
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W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 268 729 zł, których beneficjentami 
było 165 rodzin. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów ustawowych m.in. niski dochód, 
ponoszone opłaty mieszkaniowe, posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Kwota najniższego dodatku 
wynosiła 26,64 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 610,41 zł.”

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy GTBS obejmował następujące mieszkania:
•  przy ulicy Nowy Świat 1A w budynku znajduje się 16 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 842,08 m2, o przeciętnej liczbie izb 3.
• przy ulicy Nowy Świat 2 w budynku znajduje się 9 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 463,80 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,3.
•  przy ulicy Plebiscytowej 14 w budynku znajduje się 7 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 423,20 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,7.
•  przy ulicy Nowy Świat 1 w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 82,30 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,5.
•  przy ulicy Nowy Świat 1b w budynku znajduje się 19 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 873,80 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,47.
•  przy ulicy Nowy Świat 1c w budynku znajduje się 7 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 451,80 m2, o przeciętnej liczbie izb 4.
•  przy ulicy Pocztowej 8 w budynku znajduje się 3 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 171,87 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,3.
•  przy ulicy Kochanowskiego 13 w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 61,09 m2.
•  przy ulicy Kozielskiej 21 w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 82,9 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,5.
•  przy ulicy Karola Miarki 3 w budynku znajduje się 4 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 271,90 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,25.
•  przy ulicy Sudeckiej 8a w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 110,72 m2, o przeciętnej liczbie izb 4.

Łącznie w zasobie GTBS znajdowało się na 72 mieszkania.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 53,27 m2, a ogółem w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca gminy – (3835,46 m2 / ilość mieszkańców gminy).

W 2019 oddano do użytkowania 5 mieszkań znajdujących się w zasobie GTBS. Zasady przyzna-
wania mieszkań określa Regulamin przyznawania i wynajmowania mieszkań w zasobach GTBS, za-
twierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 22.03.2013 roku. Decyzje w tej sprawie były 
podejmowane przez komisję w składzie: przedstawiciel GTBS, przedstawiciel Burmistrza oraz przed-
stawiciel OPS.

W 2019 dokonano sprzedaży 1 mieszkania znajdującego się wówczas w zasobie GTBS na łączną 
kwotę 29 400 zł. Sprzedaży mieszkania dokonano na podstawie Uchwały nr 8/2019/GTBS Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspólników Głubczyckiego TBS Sp. z o. o. z dnia 16.04.2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 przy ul. Kozielskiej 21 w Głubczycach.

Nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego dot. opuszczenia lokalu mieszkalnego będą-
cego w zasobach GTBS. 
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie GTBS wynosiły 
łącznie 24 083,48 zł a płatności dotyczyły opłat za czynsz oraz media 60 mieszkań.

Na dzień 31.12.2019 r. ogółem zaległości wyniosły 42 628,71 zł.

W 2019 r. wykonano niżej wymienione remonty zasobu GTBS:
•  Nowy Świat 1a – remont pokrycia dachu (1/2 części) oraz wymiana domofonu,
•  K. Miarki 3 – montaż komina oraz remont części elewacji,
•  Pocztowa 8 – wymiana okien w budynku biurowca,
•  Gdańska 28 – izolacja ściany zewnętrznej i przyłącze burzowe, ocieplenie i kolorystyka elewacji,
•  Sudecka 8a – wykonanie C.O. etażowego w lokalach GTBSu.
Łączna wartość robót brutto wyniosła: 151 743,46 zł.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 100 % mieszkań będących w zasobie GTBS znajdowały się toalety.

W 2019 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla lokatorów GTBS. 

W zasobie GTBS w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
•  Gdańska 28 – 26 lokali użytkowych, które wynajęto na potrzeby prowadzenia lokalnych dzia-

łalności gospodarczych.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu GTBS oczekiwało 5 osób, zaś pod koniec 2019 r. 

było to 11 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymania mieszkania wynosił w 2019 roku 6 miesięcy, 
Względem lat poprzednich, czas oczekiwania spadł gdyż na liście osób oczekujących na wynajem 
mieszkania znajdowało się dużo mniej rodzin w stosunku do lat poprzednich.

11. SPRAWY OBYWATELSKIE

W 2019 roku zgłoszono 4 projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Poszczególne 
zadania otrzymały następującą ilość głosów:

Lp. Nazwa zadania RAZEM

1. Rodzinny Park Rekreacyjny 234

2. Strefa aktywności osób starszych 201

3. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej (Ławeczki, zegar) 75

4. Otwarta strefa aktywności 46

RAZEM 556

Głosowanie internetowe

W głosowaniu internetowym, które trwało od 25 lutego do 8 marca br. wzięło udział 307 inter-
nautów, którzy oddali 256 ważne głosy.

 Spośród 51 głosów nieważnych – 27 to głosy niepotwierdzone mailowo, 13 głosów zostało od-
danych przez osoby nieuprawnione (spoza miasta Głubczyce) oraz 7 przez osoby niepełnoletnie. 
4 głosy zostało oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym.
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Głosowanie tradycyjne

W głosowaniu tradycyjnym, trwającym od 26 lutego do 8 marca, do 4 punktów głosowania udało 
się 309 osób. Z urn wyjęto 306 kart, na których ważnych głosów było 300.

Spośród 9 głosów nieważnych – 1 to głos oddany przez osobę nieuprawnioną (spoza miasta Głub-
czyce), 4 głosy zostały oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym oraz 
1 karta została oddana bez skreśleń. 3 kart nie oddano.

W ramach Budżetu obywatelskiego zrealizowano trzy zadania: 
1. Rodzinny Park Rekreacyjny (Park Miejski przy Świątyni Dumania) 
2. Strefa aktywności osób starszych (Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach)
3. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej (Ławeczki, zegar) – (teren miasta)

12. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ

Straż Miejska podjęła w 2019 r. 108 interwencji porządkowych. W ich efekcie wymierzono 
27 mandatów, które dotyczyły najczęściej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, nie 
usuwania odpadów komunalnych, spalania odpadów, pozbywania się odpadów w sposób niedozwo-
lony, niszczenia zieleni miejskiej, spożywania napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych, 
śmiecenia w miejscach ogólnie dostępnych. Odebrała 108 zgłoszeń i zawiadomień. Sporządziła 
wniosek o ukaranie do sądu w związku z niepodłączeniem nieruchomości do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej oraz dokonała dwóch zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z ustawy o ochro-
nie zwierząt i naruszenia słupków granicznych na drodze gminnej. Podjęła również 74 interwencje 
dotyczące udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym oraz dzikim z terenu miasta i gminy Głub-
czyce. We współpracy z OPS-em w Głubczycach udzielano pomocy osobom bezdomnym podczas 
przewozu ich do ośrodków na pobyt stały lub czasowy oraz udzielano asysty pracownikom pod-
czas prowadzonych wywiadów środowiskowych. Strażnicy Miejscy uczestniczyli także w następu-
jących akcjach informacyjnych i edukacyjnych: Bezpieczny Przedszkolak, Bezpieczeństwo podczas 
wakacji, Bezpieczne ferie, Mundurowi czytają dzieciom. Podejmowane w gminie akcje informacyj-
ne i prewencyjne polegały na wspólnych zabezpieczeniach i działaniach podczas różnego rodza-
ju imprezach o charakterze państwowym i kulturalno-rozrywkowym takich jak: Noc Sylwestrowa, 
Plenerowy Koncert Inauguracyjny, Polsko-Czeskie Dni Miast, Polsko-Czeskie Spotkania Poetyckie 
i Polsko-Czeska Scena Dni Kultury, XIV Marsz Pamięci JP II, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dzień Strażaka, Letnia Scena Głubczyckich Dni Kultury 2019, obchody upamiętniające 228 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Bieg po zdrowie, Dni Głubczyc, Boże Ciało, Dożynki Gminno-Po-
wiatowe 2019 w Głubczycach, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, Narodowe Święto Niepodle-
głości, Mariankowy Bieg Sylwestrowy.

13. SPÓŁKI KOMUNALNE

W gminie funkcjonują następujące spółki komunalne:

A. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Za 2019 r. Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja w Głubczycach osiągnęła przychody net-
to ze sprzedaży w wysokości 9 966 864,20 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów tj: wody 
kwota 3 432 046,36 zł, sprzedaż usług kanalizacyjnych kwota 5 520 016,54 zł, usługi kanalizacji 
deszczowej kwota 422 279,75 zł, pozostałych usług kwota 479 775,66 zł, kosztów wytworzenia pro-
duktów na własne potrzeby kwota 60 583,33zł, zmiana stanu produktów kwota 60 355,95 zł, sprze-
daż materiałów kwota 806,61 zł. Poniesione koszty związane z działalnością podstawową wyniosły 
10 060 870,14 zł, w tym amortyzacja 1 264 865,02 zł, zużycie materiałów i energia 1 778 084,15 zł, 
usługi obce 722 940,93 zł, podatek od nieruchomości 1 170 002 zł, opłaty za korzystanie ze środo-
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wiska 404 769,09 zł, pozostałe podatki i opłaty 99 429,24 zł, wynagrodzenia 3 596 041,77 zł, ubez-
pieczenia i świadczenia 859 573,86 zł, pozostałe koszty rodzajowe 164 351,30 zł, wartość sprzeda-
nych materiałów 812,58 zł. Założone plany na 2019 r. przychodów i kosztów zostały zrealizowane.

B. Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach

Za 2019 rok Spółka Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głubczycach 
osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości – 6 503 115,43 zł, w tym przychody netto 
ze sprzedaży usług – 6 477 746,15 zł, ze sprzedaży materiałów (pojemniki) – 25 369,28 zł, pozostałe 
przychody operacyjne wynoszą – 198 855,30 zł, przychody finansowe – 21 989,35 zł. Poniesione 
koszty związane z działalnością podstawową wyniosły – 7 058 185,48 zł., w tym amortyzacja – 
229 824,73 zł, zużycie materiałów i energii – 992 532,77 zł, usługi obce – 2 412 195,05 zł, wynagro-
dzenia – 2 315 108,79 zł, ubezpieczenia i pozostałe świadczenia – 580 409,64 zł, pozostałe koszty 
– 528 114,50 zł. Koszty działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 12 909,86 zł, koszty fi-
nansowe – 74,29 zł.

C. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głubczycach

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 3 550 048,85 zł, pozostałe przychody 
operacyjne – 203 302,35 zł, przychody finansowe – 17 156,15 zł. Poniesiono koszty w wysokości 
3 459 636,25 zł, w tym koszty amortyzacji – 89 124,30 zł, zużycie materiałów i energii – 667 285,20 zł, 
usługi obce – 1 086 469,93 zł, wynagrodzenia 1 039 649,53 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia dla pracowników – 187 792 zł, pozostałe koszty działalności operacyjnej – 389 314,69 zł, po-
zostałe koszty operacyjne – 106 565,22 zł, koszty finansowe 152 173,78 zł. Założone plany przyjęte 
na rok 2019 zostały wykonane.

14. EDUKACJA

W Gminie Głubczyce funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 5 szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę oraz 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głubczycach funkcjonowały oddziały integracyjne.

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształto-
wały się następująco:

Szkoła SP Nr 1 w Głubczycach 10.659,00 zł

Szkoła SP Nr 2 w Głubczycach 12.214,00 zł

Szkoła SP Nr 3 w Głubczycach 11.651,00 zł

Szkoła SP Lisięcice 14.564,00 zł

Szkoła ZS Pietrowice 19.344,00 zł

Szkoła SP Bogdanowice 16.763,00 zł

Szkoła SP Grobniki 26.899,00 zł

Szkoła SP Gołuszowice 17.342,00 zł

Szkoła SP Klisino 19.030,00 zł
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Wydatki gminy na oświatę wynosiły 24.069.408,00 zł, z czego 14.029.442,00 zł (58,23%) pokryte 
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

Od stycznia do sierpnia 2019 r. liczba uczniów w szkołach wynosiła 1767 z tego w szkołach pod-
stawowych 1579 uczniów oraz w ostatnich klasach gimnazjalnych 188 uczniów (prowadzonych 
przez gminę 1287 uczniów w szkołach podstawowych oraz 159 gimnazjalistów oraz 292 uczniów 
w szkołach podstawowych i 29 gimnazjalistów prowadzonych przez stowarzyszenia). W szkołach 
odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka niemieckiego – 
uczyło się 1767 uczennic i uczniów szkołach prowadzonych przez gminę oraz prowadzonych przez 
stowarzyszenia. Od września 2019 r. do szkół podstawowych uczęszczało 1583 uczniów z tego 1265 
uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę oraz 318 uczniów szkół prowadzonych przez sto-
warzyszenia.

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 19,8 osób w szkołach prowadzonych 
przez gminę oraz 11,8 uczniów w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia. 

Najwięcej w Szkole Podstawowej w Lisięcicach – 28 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Pod-
stawowej w Pietrowicach – 7 uczniów w klasie w szkołach prowadzonych przez gminę. Najwięcej 
w szkole prowadzonej przez stowarzyszenia w Szkole Podstawowej w Klisinie – 21 uczniów w klasie, 
najmniej również w Szkole Podstawowej w Klisinie – 2 uczniów w klasie. 

W poszczególnych szkołach gminnych zatrudniono 171,46 nauczycielek i nauczycieli (w przelicze-
niu na pełne etaty), w tym 2,25 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 9 nauczycielek/nauczycieli kon-
traktowych, 23,48 nauczycieli mianowanych, 136,73 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2019 r. 
zwolniono w poszczególnych szkołach 7 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną na-
uczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 7,37 uczennic i uczniów.

Z kolei w 2019 r. szkoły ukończyło 379 uczniów w tym 188 z oddziałów gimnazjalnych oraz 
191 uczniów z klas VIII szkół podstawowych w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół:

GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła SP Nr 3 w Głubczycach 133 136

Szkoła SP Lisięcice 14 22

Szkoła ZS Pietrowice 12 8

Szkoła SP Bogdanowice 29 17

Szkoła SP Gołuszowice 8

Burmistrz w 2019 r. przyznał stypendia sportowe oraz nagrody pieniężne dla uczniów za wysokie 
osiągnięcia i wyniki sportowe w łącznej wysokości 43 400 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 do Gminnych placówek oświatowych dowożonych było 567 dzieci, 
a miesięczny koszt zakupionych biletów to 53 318,46 zł, koszt sprawowania opieki w czasie przewo-
zu wynosił 23 370 zł.

Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 do Gminnych placówek oświatowych dowożonych jest 
495 dzieci, a miesięczny koszt zakupionych biletów to 49 407,27 zł, ponadto koszt sprawowania 
opieki w czasie przewozu wynosił 28 413 zł. Uczniowie dowożeni są do szkoły za sprawą organizo-
wanych przez gminę środków transportu publicznego.
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Przedszkola

W Gminie Głubczyce w 2019 r. funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 1 przedszkole z od-
działami integracyjnym, 4 przedszkola powadzone przez stowarzyszenia oraz 1 punkt przedszkol-
ny, który od września 2019 r. przekształcony została na niepubliczne przedszkole w Głubczycach. 
Do gminnych przedszkoli uczęszczało 553 dzieci, natomiast do przedszkoli prowadzonych przez sto-
warzyszenia uczęszczało 150 dzieci i do niepublicznego przedszkola uczęszczało 43 dzieci. Do przed-
szkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:

rocznik 2012 199

rocznik 2013 199

rocznik 2014 178

rocznik 2015 142

rocznik 2016 28

W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 6 886 612 zł.

W gminie funkcjonował 1 żłobek gminny (na 55 miejsc), 1 klub dziecięcy (30 miejsc) funkcjonujący 
do dnia 31.08.2019 r. oraz od dnia 01.09.2019 r. powstał żłobek (55 miejsc) prowadzony przez oso-
bę fizyczną. Placówki te obejmowały 85 miejsc na dzień 1 stycznia 2019 r. (z czego wykorzystano 
77 miejsc) oraz 110 miejsc na dzień 31 grudnia 2019 r. (z czego wykorzystanych było 93 miejsca).

W 2019 roku na prowadzenie opieki nad dziećmi do 3 lat gmina wydała 705 837 zł.

15. MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W GŁUBCZYCACH

W naszej Gminie w 2019 r. funkcjonowała 1 biblioteka publiczna dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 67474 woluminy, zaś na koniec roku 67094 wo-
luminy. W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta, łączna liczba woluminów wynosiła 5,4 na dzień 
1 stycznia 2019 r. oraz 5,3 na dzień 31 grudnia 2019 r. W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, łączna 
liczba woluminów w grudniu 2019 r. wynosiła 3,1. Zbiory audiobooków na koniec 2019 r. wynoszą 
132 pozycje, łączna ilość wypożyczeń w 2019 r. wynosi 204 pozycje.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Biblioteka zarejestrowała 9375 użytkowników, w tym 4563 czytelni-
ków aktywnie czytających, zaś na koniec 2019 roku liczby te wynosiły 9506 użytkowników i 4488 
czytelników. 

W ciągu roku z usług Biblioteki skorzystało 4563 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali 
łącznie z 96044 woluminów oraz 15533 czasopism oprawnych i nieoprawnych. Liczba udzielonych 
kwerend w 2019 roku wynosiła ogółem 16787. Łącznie na przestrzeni 2019 roku zarejestrowana 
ilość odwiedzin czytelników w Bibliotece wynosiła 70121 osób.

W 2018 roku wzbogacono zbiory Biblioteki o 3610 woluminów a w 2019 roku o 2632. Najnowsze 
tytułu dostępne na stronie WWW Biblioteki. W ramach współpracy ze Śląską Biblioteką Cyfrową 
przy realizacji projektu digitalizacji różnego rodzaju zbiorów i dokumentów Biblioteka opublikowała 
ogółem do dnia 31 grudnia 2019 r. 19431 publikacji. 
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W roku 2019 opublikowaliśmy łącznie 4176 pozycji, wśród których liczne pozycje promują mia-
sto, gminę, powiat głubczycki, jak również Opolszczyznę. Biblioteka we współpracy z mieszkańcami, 
instytucjami, urzędami, wydawnictwami, organizacjami czy stowarzyszeniami z Opolszczyzny pu-
blikuje również w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej bieżącą i retrospektywną opolską prasę regionalną. 
Liczba pobrań (wyświetleń) publikacji z biblioteki cyfrowej w 2019 roku wynosiła 346759. Ogółem 
pobrań od początku działalności to 1045600. Publikowana prasa regionalna dostępna jest również 
na stronie WWW Biblioteki.

Biblioteka zatrudniała 8 pracownic i pracowników, w tym 7 pracowników merytorycznych. W cią-
gu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.

W Bibliotece użytkowane jest 25 komputerów, w tym 25 komputerów z dostępem do szerokopa-
smowego internetu. Z dostępu do bezpłatnego internetu w 2019 r. skorzystało 10411 osób. Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna zapewnia dostęp do katalogów on-line, jak również możliwość zdalne-
go (internetowego) składania zamówień, rezerwacji i powiadomień czytelników.

W 2019 roku Biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:

Lekcje biblioteczne i szkolenie użytkowników w ilości 162 zajęcia przy frekwencji 2258 osób. 
Imprezy zorganizowanie przez Bibliotekę 538 przy frekwencji 4362 osoby. W tym imprezy literac-
kie: 4 spotkania autorskie, comiesięczne spotkania z cyklu „Dyskusyjny Klub Książki” dla dzieci oraz 
dla dorosłych, spotkania – pogadanki o książce, konkursy literackie; imprezy edukacyjne: „Robotyka 
dla dzieci”, „Spotkania z kredką”, „Gry logiczne”, spotkania edukacyjne z ogrodnikiem, pracownikiem 
ZUS-u i dietetykiem. Spotkania „Klubu Robótkowego” i „Echa Kresów”. Zorganizowano wystawki 
tematyczne promujące literaturę, wystawę w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Z dziejów 
Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Unia”, wystawę fotograficzną pt. „Dolomity” oraz „100-lecie 
Powstań Śląskich”. Ponadto miały miejsce spotkania z książką w przedszkolach, wycieczki bibliotecz-
ne przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i mieszkańców DPS-ów mające na celu promocję 
czytelnictwa. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie około 600 zł.

W 2019 roku na prowadzenie Biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 
575 903,00 zł. W tym na zakup zbiorów 60 000 złotych.

16. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁUBCZYCACH

W 2019 r. zorganizowano następujące wydarzenia:

1. Koncerty: koncert grupy folklorystycznej „Michalczowa” z Łososiny Dolnej; Koncert zespołu 
„Perła”; cykl koncertów podczas Dni Miasta: Sławek Kusz z zespołem, Bartas Szymoniak, Zespół 
„Kapela z naszego miasteczka”, pokazy szkoły tańca, program satyryczny „Zabrałaś mi lato”, Budka 
Band, Jambo Africa, Danzel, Big Band PSM „Gramy na czarno”; studio piosenki „Akord”, Balkan Spirit 
Projekt, Mesajah, Classic; Lwowska Fala, koncert zespołu „Remedium”, koncert fortepianowy, kon-
cert Steve’a Boltona, muzyczne show Adama Snopka.

Miejski Ośrodek Kultury jest współorganizatorem koncertów w ramach projektu „Śląskie Porta-
mento-śpiew-współbrzmienie-tradycja”: Sławek Kusz „Nic nie umiera”, zespół QDZ i Sławek Kuli-
kowski; Bartas Szymoniak „Poezja Kolumbów”, Tomek Wachnowski „Piosenki, które lubimy”; cykl 
koncertów w ramach majówki (16 koncertów); koncert zespołu „Servoos”; Swosza&Spałek, Olena 
– akustycznie; Waldemar Rychły Trio, New Bone, Orion, wieczór meksykański, widowisko operet-
kowe, koncert Bartosza Domagały, zespołu „oFF Kultura”, koncert Tomka Wachnowskiego, koncert 
Tomasza Sawickiego i Dagmary Gałeczki, Sam Alty, koncert duetu Mazurkiewicz – Bielawa, zespół 
„Póki co”, koncert „Pumy” Piaseckiego, zespół „Dźwiękiem złączeni”, Phillip Bracken, koncert zespo-
łu pieśni i tańca „Goleszów”, kapela „Goleszów”.



2. Pokazy teatralne: premiera teatralna „Zemsty”, poranek teatralny, przedstawienie „Wróbe-
lek”, premiera spektaklu „Dziób w dziób” w wykonaniu grupy teatralnej „Głosy”.

3. Wystawy: wystawa fotografii pt. „Rusz się z domu”.

4. Seanse filmowe: w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym w Kinie „Centrum” 
łącznie wyświetlono 6 filmów. W dalszym ciągu funkcjonuje Klub Dobrego Filmu. Na spotkaniach 
wyświetlane są filmy z przesłaniem, poruszające trudne i ważne tematy. Celem Klubu jest rozpo-
wszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych. W listopadzie ponownie ruszyło kino 
do końca roku wyświetlono 6 filmów (łącznie wzięło udział 870 osób).

5. Festiwale/przeglądy: Gminny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Do szopy hej pa-
sterze!”; przeglądy jasełkowe; Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćka Se Wom 
Zycom”.

6. Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne/ spotkania: Dzień Dziecka pod Ratuszem, „Zimo-
we zajęcia kulinarne”, „Wakacje w Mieście”, spotkanie z Mikołajem, programy animacyjne dla dzieci: 
Magiczny Pan, spotkanie z klaunem Pampa, Magiczna wyspa.

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 17 000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia 
te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości ok. 190 000,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach w 2019 roku działały następujące kluby i koła zain-
teresowań (bezpłatne):
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• Klub Modelarstwa Lotniczego
• Klub Krótkofalowców
• Towarzystwo Numizmatyczne
• Klub Dobrego Filmu
• Polsko-czeski Klub Dobrego Smaku
• Chór seniorów „Feniks”
• Zespół „Dziarski Senior”
• Zespół „Rodzina Fedorowiczów”
• Zespół „Uśmiech”

• Grupa Estradowa MOK
• Grupa Estradowa MIRIAM
• Studio Piosenki „Akord”
• Chór dziecięcy „Cantabile”
• Chór miasta Głubczyce „Leo cantores”
• Chór Rodziców
• Zespół „Muzozaury”
• Kółko teatralne – „Głosy”

Płatne: Studio Tańca Royal Dance, Joga, Studio tańca „Dance Intensive”.

Wśród najważniejszych wydarzeń artystycznych należy wymienić m.in. operę pt. „Betlejem Pol-
skie”, Koncert z okazji święta Trzech Króli, Koncert Noworoczny 2019, Kolędowy Koncert Pokoleń, 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert z okazji pierwszego dnia wio-
sny „Otwarte serca”, Koncert z okazji Dnia Matki, Przegląd Misteriów Męki Pańskiej DPS-ów, Ma-
jówka, Program Integracyjny „Bez barier”, Dzień Dziecka pod Ratuszem (warsztaty i zabawy cyrkowe 
z Klaunem Jejku, muzyczny program dla dzieci „kolorowa kredka, animacje), widowisko muzyczne 
„Zagraj mi piękny cyganie 3”, III Festiwal Polonijny. 

W trakcie 2019 roku odbyło się ok. 32 przedstawień muzycznych w wykonaniu grup Józefa Ka-
niowskiego, chór „Feniks”, chóru „Dziarski Senior”, zespołu „Uśmiech”, grup estradowych, zespołu 
„Rodzina Fedorowiczów”. Odbyły się one nie tylko w MOK, ale również szkołach, kościołach, na te-
renie całej gminy i powiatu. Odbyły się również dwie premiery teatralne w wykonaniu grupy „Głosy”. 
Łącznie w/w zajęciach uczestniczyło: ok. 400 osób.
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17. OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła nastę-
pujące działania: 
1) sukcesywnie rozbudowywane oraz zadaszane są gniazda przeznaczone do gromadzenia odpa-

dów komunalnych;
2) intensywnie działa PSZOK;
3) celem polepszenia jakości powietrza udzielane są dotacje celowe do wymiany źródła ciepła, 

a także dotacje celowe do instalacji solarnych i pomp ciepła;
4) celem polepszenia systemu gospodarki odpadami sukcesywnie prowadzone są akcje edukacyjne 

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy;
5) celem polepszenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy udzielane są dotacje do budo-

wy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na dzień 31.12.2018 r. na 1 mieszkańca gminy Głubczyce przypadało 186,4 kg/na rok odpadów 
selektywnie zebranych oraz 314,4 kg zmieszanych odpadów komunalnych przy liczbie deklaracji 
17 341.

Natomiast na dzień 31.12.2019 r. przy liczbie złożonych deklaracji 17 142:
• Zmieszane odpady komunalne ~326 kg/na 1 mieszkańca na rok,
• Selektywnie zebrane ~164 kg/na 1 mieszkańca na rok.
Spadek ilości selektywnie zebranych odpadów wynika ze zmniejszenia ilości wytworzonych i ode-

branych popiołów z gospodarstw domowych.

18. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na początku 2019 r. miejscowymi planami objętych było 4,40% powierzchni gminy, a na koniec 
roku – 7,61%.

Na początku 2019 r. – 1,61% powierzchni gminy było wskazane w studium do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a na koniec roku 1,49%. 

W 2019 r. wydano 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycje te dotyczyły:
• budowy oświetlenia drogowego napowietrznego (x2),
• budowy DPS,
• zmiany lokalizacji istniejącego słupa sieci napowietrznej,
• nadbudowy i rozbudowy DPS,
• rozbudowy i przebudowy DPS,
• budowy zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym w kompleksie DPS,
• przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia edukacyjne w bu-

dynku szkoły podstawowej,
• budowy schodów zewnętrznych i przebudowy otworu okiennego przy świetlicy wiejskiej,
• budowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej,
• budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami. 
W 2019 r. wydano 46 decyzji o warunkach zabudowy, w tym decyzji dotyczących:
• zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,
• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 29,
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• zabudowy usługowej: 1,
• innych budynków (letniskowe, gospodarcze): 15.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy w 2019 r. wyniósł około 60 dni 

kalendarzowych (uwzględniając w tym czasie proces uzgodnień, uzupełnienia wniosku itd.). 

W 2019 r. było 1 odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego.

19. INWESTYCJE GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2019

• Przebudowa ciągu ul. Wyspiańskiego i Miłosza w Głubczycach – 679 379 zł
• Remont mostu w ciągu ulicy Św. Jana w Grobnikach – 299 927 zł
• Budowa ulicy Norwida w Głubczycach – etap II 194 504 zł
• Przebudowa odcinka ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach – 345 176 zł
• Wykonanie warstwy jezdnej ulicy Kasztanowej w Głubczycach – 33 263 zł
• Przebudowa drogi w Nowym Rożnowie – 94 766 zł
• Przebudowa drogi przy placu Armii Krajowej w Głubczycach – 227 189 zł
• Budowa parkingu w miejscowości Zubrzyce – 124 987 zł
• Przebudowa drogi ulicy Kozielskiej Głubczycach – 2 448 991,41 zł;  

dofinansowanie FDS – 1 347 741 zł
• Wykonanie drogi w Lisięcicach – 47 126 zł
• Remont dróg w miejscowości Klisino – 70 000 zł
• Wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Głubczycach – 93 265 zł
• Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Głubczycach – 114 248 zł
• Wykonanie strefy aktywności fizycznej w Głubczycach – 74 981 zł
• Wykonanie rodzinnego parku rekreacyjnego w Głubczycach – 124 965 zł
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Głubczycach – 94 763 zł
• Budowa oświetlenia Parku Miejskiego w Głubczycach od ulicy Powstańców do ulicy Żerom-

skiego w Głubczycach – 134 558 zł
• Budowa oświetlenia przy ulicy Krasińskiego w Głubczycach – 20 000 zł
• Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Opawica – 239 029 zł
• Modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury w Głubczycach – 1 987 828 zł
• Modernizacja basenu (uszczelnienie niecki) w Głubczycach – 149 999 zł
•  Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowa nr 1 w Głubczycach ul. Dworco-

wa 2 – 213 599 zł
•  Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Szkole Podstawowa nr 2 w Głubczycach ul. Kocha-

nowskiego 2 – 91 016 zł
•  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Lisięci-

cach ul. Szkolna 5 – 48 000 zł
•  Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 w Głubczycach ul. Niepodległości 8 – 50 000 zł
•  Budowa Żłobka w Głubczycach ul. Wałowa 4 – 2 190 429 zł
•  Wyposażenie Żłobka w Głubczycach ul. Wałowa 4 – 92 800 zł
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ZAŁĄCZNIK – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ 
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH ZA 2019 ROK

W okresie sprawozdawczym w kadencji 2018-2023 uchwalono 152 uchwały Rady Miejskiej, do-
tyczące:

KADENCJA 2018-2023

NUMER STATUS DATA TYTUŁ

XV/180/19 w trakcie 
realizacji 18-12-2019

w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego publicz-

nych dróg gminnych

XV/179/19 zrealizowana 18-12-2019

w sprawie zaliczenia wewnętrznej 
drogi gminnej w miejscowości Bog-
danowice do kategorii publicznych 

dróg gminnych

XV/178/19 w trakcie 
realizacji 18-12-2019

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok

XV/177/19 w trakcie 
realizacji 18-12-2019

w sprawie ustalenia wykazu wy-
datków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego, ustalenia 
planu finansowego tych wydatków 
oraz określenia ostatecznego ter-
minu dokonania każdego wydatku 

ujętego w wykazie

XV/176/19 zrealizowana 18-12-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

XV/175/19 w trakcie 
realizacji 18-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2020 rok

XV/174/19 w trakcie 
realizacji 18-12-2019

w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2020– 

2030

XIV/173/19 w trakcie 
realizacji 27-11-2019

w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Głubczyce z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami realizującymi 
zadania publiczne w 2020 roku

XIV/172/19 w trakcie 
realizacji 27-11-2019

w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych
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NUMER STATUS DATA TYTUŁ

XIV/171/19 w trakcie 
realizacji 27-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierża-
wy nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Głubczyce na czas 
oznaczony do lat trzech

XIV/170/19 w trakcie 
realizacji 27-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia "Planu Gospodarki Nisko-

emisyjnej (PGN) dla Gminy Głub-
czyce"

XIV/169/19 zrealizowane 27-11-2019 w sprawie likwidacji wydzielonych 
rachunków dochodów

XIV/168/19 w trakcie 
realizacji 27-11-2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz obli-

czania i przyznawania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 
dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę 

Głubczyce

XIV/167/19 w trakcie 
realizacji 27-11-2019 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości

XIV/166/19 zrealizowane 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

XIII/165/19 zrealizowane 30-10-2019

w sprawie udzielenia dotacji Parafii 
Rzymsko - Katolickiej Św. Marcina 

w Gołuszowicach na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków

XIII/164/19 zrealizowane 30-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty w cenie 

nabycia udziału Gminy Głubczyce 
w częściach wspólnych nierucho-

mości

XIII/163/19 zrealizowane 30-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierża-
wy nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Głubczyce na czas 
oznaczony do lat trzech
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NUMER STATUS DATA TYTUŁ

XIII/162/19 zrealizowane 30-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2019 rok

XIII/161/19 zrealizowane 30-10-2019
w sprawie wyboru ławników 

do Sądu Rejonowego w Głubczy-
cach.

XIII/160/19 zrealizowane 30-10-2019

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w sołec-

twie Gołuszowice

XIII/159/19 zrealizowane 30-10-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019 – 2030

XIII/158/19 zrealizowane 30-10-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

XII/157/19 zrealizowane 17-09-2019 w sprawie powołania Skarbnika 
Gminy.

XII/156/19 zrealizowane 17-09-2019 w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy.

XII/155/19 zrealizowane 17-09-2019

w sprawie zaliczenia wewnętrznej 
drogi gminnej w miejscowości Go-
łuszowice do kategorii publicznych 

dróg gminnych

XII/154/19 zrealizowane 17-09-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego

XII/153/19 w trakcie 
realizacji 17-09-2019

w sprawie nadania nazwy ścieżce 
rowerowo-pieszej, biegnącej po-

między miejscowościami Głubczy-
ce i Głubczyce Sady

XII/152/19 zrealizowane 17-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

XII/151/19 zrealizowane 17-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakoń-
czenia działalności klas gimnazjal-
nych w Szkole Podstawowej Nr 3 

w Głubczycach
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NUMER STATUS DATA TYTUŁ

XII/150/19 zrealizowane 17-09-2019
w sprawie stwierdzenia zakończe-
nia działalności Gimnazjum w Pie-

trowicach

XII/149/19 zrealizowane 17-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończe-
nia działalności klas gimnazjalnych 
w Szkole Podstawowej z Oddziała-

mi Przedszkolnymi w Lisięcicach

XII/148/19 w trakcie 
realizacji 17-09-2019

w sprawie ustalenia sposobu 
sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Głubczyce

XII/147/19 w trakcie 
realizacji 17-09-2019

w sprawie trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie w Gminie Głubczyce oraz 
szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania

XII/146/19 w trakcie 
realizacji 17-09-2019 w sprawie wzoru wniosku o wypła-

tę dodatku energetycznego

XII/145/19 zrealizowane 17-09-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019 – 2030

XII/144/19 zrealizowane 17-09-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

XI/143/19 zrealizowane 17-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zni-

żek oraz ustalenia tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych Gminy 
Głubczyce

XI/142/19 w trakcie 
realizacji 17-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji 

celowej dla podmiotów prowa-
dzących żłobki lub kluby dziecięce 

na obszarze Gminy Głubczyce

XI/141/19 zrealizowane 17-07-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok
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NUMER STATUS DATA TYTUŁ

X/140/19 w trakcie 
realizacji 26-06-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie do realizacji projektu 
pod nazwą „Przedszkole równych 
szans ” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Opolskiego na lata 2014-
2020.

X/139/19 zrealizowane 26-06-2019
w sprawie załatwienia skargi 

na przeprowadzone wybory sołty-
sa we wsi Grobniki

X/138/19 zrealizowane 26-06-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Zarządu Oświaty, Kultury i Spor-
tu w Głubczycach do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej

X/137/19 zrealizowane 26-06-2019

w sprawie powołania Zespołu Opi-
niującego kandydatów na ławni-

ków do Sądu Rejonowego w Głub-
czycach

X/136/19 zrealizowane 26-06-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

X/135/19 w trakcie 
realizacji 26-06-2019

w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych

X/134/19 zrealizowane 26-06-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019 – 2030

X/133/19 zrealizowane 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

IX/132/19 zrealizowane 29-05-2019
w sprawie powołania Doraźnej Ko-
misji ds. zbadania prawomocności 

wyborów sołtysa wsi Grobniki

IX/131/19 zrealizowane 29-05-2019

w sprawie wyrażenia woli przystą-
pienia do porozumienia cywilno-
prawnego o ustanowieniu Klastra 
Energii „Powiatu Głubczyckiego"
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NUMER STATUS DATA TYTUŁ

IX/130/19 w trakcie 
realizacji 29-05-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad udzielenia dotacji celowej 
na budowę oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Głubczyce

IX/129/19 w trakcie 
realizacji 29-05-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji 
celowej na wymianę źródeł ciepła 

w celu ograniczenia zanieczyszczeń 
powietrza na terenie Gminy Głub-

czyce

IX/128/19 zrealizowane 29-05-2019

w sprawie przekształcenia Szkol-
nego Schroniska Młodzieżowego 

w Pietrowicach poprzez likwidację 
filii w Zopowych

IX/127/19 w trakcie 
realizacji 29-05-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu przyzna-
wania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego oraz obliczania 
i przyznawania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Głubczyce

IX/126/19 w trakcie 
realizacji 29-05-2019

w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadza-

nia ścieków

IX/125/19 zrealizowane 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

IX/124/19 zrealizowane 29-05-2019

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Głubczyc z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Głub-
czyce za 2018 rok

IX/123/19 zrealizowane 29-05-2019

w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego oraz sprawoz-
dania z wykonania budżetu Gminy 

Głubczyce za 2018 rok

IX/122/19 zrealizowane 29-05-2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Głubczyc wotum zaufania



28

NUMER STATUS DATA TYTUŁ

VII/121/19 zrealizowane 24-04-2019

w sprawie wykazu kąpielisk na te-
renie Gminy Głubczyce oraz okre-
ślenia sezonu kąpielowego na rok 

2019

VII/120/19 zrealizowane 24-04-2019
w sprawie określenia szczegóło-
wych wymogów raportu o stanie 

gminy.

VII/119/19 zrealizowane 24-04-2019 w sprawie załatwienia skargi 
na działalność Burmistrza Głubczyc

VII/118/19 zrealizowane 24-04-2019
w sprawie wyboru radnych 

do składu KAPITUŁY przyznającej 
Nagrody Herb Głubczyc

VII/117/19 zrealizowane 24-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do partnerstwa 
w celu realizacji wspólnego pro-
jektu pn. „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej 
na terenie Subregionu Południo-
wego - Etap II” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020

VII/116/19 zrealizowane 24-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wskazania uczniom oddziałów kla-
sy VI miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego od klasy VII do VIII

VII/115/19 zrealizowane 24-04-2019

w sprawie ustalenia tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli prowadzących zajęcia 

w grupach mieszanych

VII/114/19 w trakcie 
realizacji 24-04-2019

w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Głub-
czyce oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawo-

wych

VII/113/19 w trakcie 
realizacji 24-04-2019

w sprawie ustalenia sieci pu-
blicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 

Gminę Głubczyce
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NUMER STATUS DATA TYTUŁ

VII/112/19 zrealizowane 24-04-2019
w sprawie upoważnienia Burmi-

strza do zmian w przedsięwzięciach 
wieloletniej prognozy finansowej

VII/111/19 zrealizowane 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

VI/110/19 zrealizowane 27-03-2019
w sprawie załatwienia skargi 

na działalność Dyrektora MOK 
w Głubczycach

VI/109/19 w trakcie 
realizacji 27-03-2019

w sprawie ustalania wysokości cen 
za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie 

odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych

VI/108/19 w trakcie 
realizacji 27-03-2019

w sprawie ustalania wysokości cen 
za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie 

odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych

VI/107/19 zrealizowane 27-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty przy sprze-

daży nieruchomości położonej 
w Klisinie, zbywanej w celu popra-
wienia warunków zagospodarowa-

nia nieruchomości przyległej

VI/106/19 zrealizowane 27-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

VI/105/19 zrealizowane 27-03-2019

zmieniająca uchwałę o zamiarze 
przekształcenia Szkolnego Schro-
niska Młodzieżowego w Pietrowi-
cach poprzez likwidację filii w Zo-

powych

VI/104/19 w trakcie 
realizacji 27-03-2019

w sprawie zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi

VI/103/19 zrealizowane 27-03-2019

w sprawie określenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Głub-

czyce w 2019 roku
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VI/102/19 zrealizowane 27-03-2019

w sprawie przyjęcia aktualizacji 
"Projektu założeń do planu za-

opatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Głubczyce na lata 2018 – 2033"

VI/101/19 zrealizowane 27-03-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019 – 2030

VI/100/19 zrealizowane 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

V/99/19 zrealizowane 27-02-2019

o zamiarze przekształcenia Szkol-
nego Schroniska Młodzieżowego 

w Pietrowicach poprzez likwidację 
filii w Zopowych

V/98/19 zrealizowane 27-02-2019

w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieru-
chomości

V/97/19 zrealizowane 27-02-2019

w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia wysokości tej opłaty

V/96/19 zrealizowane 27-02-2019

zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego spo-

sobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych 

odpadów

V/95/19 zrealizowane 27-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Głub-
czyce

V/94/19 zrealizowane 27-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru Przewodniczącego oraz 

składu osobowego Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Głubczycach
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V/93/19 zrealizowane 27-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty przy 

sprzedaży nieruchomości położo-
nej w Nowym Rożnowie, zbywanej 

w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości 

przyległej

V/92/19 zrealizowane 27-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty przy 

sprzedaży nieruchomości położo-
nej w Nowym Rożnowie, zbywanej 

w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości 

przyległej

V/91/19 zrealizowane 27-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty przy sprze-

daży nieruchomości położonej 
w Zawiszycach, zbywanej w celu 

poprawienia warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej

V/90/19 zrealizowane 27-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej, stano-

wiącej własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

V/89/19 w trakcie 
realizacji 27-02-2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny na lata 

2019 - 2021.

V/88/19 zrealizowane 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

IV/87/19 w trakcie 
realizacji 30-01-2019

w sprawie wysokości i zasad usta-
lania dotacji celowej dla podmio-

tów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Gminy Głub-

czyce

IV/86/19 w trakcie 
realizacji 30-01-2019

w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla podmio-
tów oświatowych prowadzonych 

na terenie Gminy Głubczyce

IV/85/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Zubrzyce
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IV/84/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Zopowy-
-Osiedle

IV/83/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Zopowy

IV/82/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Zawiszyce

IV/81/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Widok

IV/80/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Tarnkowa

IV/79/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Ściborzy-
ce Małe

IV/78/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Stara Wieś

IV/77/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Sławoszów

IV/76/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Równe

IV/75/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Radynia

IV/74/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Pomo-
rzowiczki

IV/73/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Pomo-
rzowice

IV/72/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Pietrowice

IV/71/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Pielgrzy-
mów

IV/70/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Opawica

IV/69/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Nowy 

Rożnów
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IV/68/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Nowe Sady

IV/67/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Nowe 

Gołuszowice

IV/66/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Nowa Wieś 

Głubczycka

IV/65/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Mokre-
-Kolonia

IV/64/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Mokre

IV/63/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniający uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Lwowiany

IV/62/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Lisięcice

IV/61/19 zrealizowane 30-01-2019 o zmianie uchwały w sprawie na-
dania statutu sołectwu Lenarcice

IV/60/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Kwiatoniów

IV/59/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Krzyżowice

IV/58/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Królowe

IV/57/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Krasne 
Pole

IV/56/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Klisino

IV/55/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Kietlice

IV/54/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Grobniki

IV/53/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Gołuszo-
wice
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IV/52/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Głubczy-
ce-Sady

IV/51/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Gadzowice

IV/50/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Dobieszów

IV/49/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Debrzyca

IV/48/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniający uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Ciermięcice

IV/47/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu sołectwu Chróstno

IV/46/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Chomiąża

IV/45/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Braciszów

IV/44/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Bogda-
nowice

IV/43/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Biernatów

IV/42/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniającą uchwałę w sprawie 

nadania statutu sołectwu Bernaci-
ce Górne

IV/41/19 zrealizowane 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie na-
dania statutu sołectwu Bernacice

IV/40/19 zrealizowane 30-01-2019

w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodaw-
czych, zasad promocji obywatel-

skich inicjatyw uchwałodawczych 
i formalnych wymogów, jakim mu-
szą odpowiadać składane projekty.

IV/39/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 
zaliczenia ulic do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu

34
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IV/38/19 zrealizowane 30-01-2019

w sprawie zaliczenia wewnętrznej 
drogi gminnej w miejscowości Ga-
dzowice do kategorii publicznych 

dróg gminnych

IV/37/19 zrealizowane 30-01-2019
zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Głubczyckiej Rady 

Seniorów

IV/36/19 zrealizowane 30-01-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania

IV/35/19 zrealizowane 30-01-2019

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomo-
cy w zakresie dożywiania

IV/34/19 w trakcie 
realizacji 30-01-2019

w sprawie ustanowienia wielolet-
niego programu osłonowego w za-
kresie dożywiania "Posiłek w szko-

le i w domu na lata 2019-2023".

IV/33/19 zrealizowane 30-01-2019

w sprawie wskazania przedstawi-
cieli Rady Miejskiej w Głubczycach 

do Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego

IV/32/19 zrealizowane 30-01-2019

w sprawie określenia warunków 
udzielenia bonifikat i wysokości 
stawek procentowych bonifikat 

od opłat rocznych za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów Gminy Głubczyce za-

budowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów

IV/31/19 zrealizowane 30-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierża-
wy nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Głubczyce na czas 
oznaczony do lat trzech

IV/30/19 zrealizowane 30-01-2019

zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty w cenie nabycia nieru-
chomości, stanowiącej własność 

Gminy Głubczyce

IV/29/19 zrealizowane 30-01-2019 w sprawie zmian w budżecie 
na 2019 rok

KADENCJA 2014-2018
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Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – raport 
ten będzie omawiany na sesji Rady Miejskiej, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby 
zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 
co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 
zostanie sesja, podczas której ma być omawiany raport o stanie gminy.

Głubczyce, dnia 11 maja 2020 roku
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