Uchwała XVIII/219/04
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 24 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006
z perspektywą realizacji do roku 2010

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ustawy o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji
do roku 2010.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Ciechanowski

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY GŁUBCZYCE
NA LATA 2004-2006

Urząd Miejski w Głubczycach
GŁUBCZYCE 2004

SPIS TREŚCI:
1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.......................................................................... 6
2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu ................. 6
2.1.
Położenie, powierzchnia, ludność.............................................................................................. 6
2.1.1. Położenie i powierzchnia ....................................................................................................................... 6
2.1.2. Ludność................................................................................................................................................ 7
2.2.

2.3.

Środowisko przyrodnicze ............................................................................................................ 7
2.2.1. Położenie fizyczno-geograficzne gminy.................................................................................................... 7
2.2.2. Wody powierzchniowe ........................................................................................................................... 8
2.2.3. Wody podziemne................................................................................................................................... 8
2.2.4. Rzeźba terenu ...................................................................................................................................... 8
2.2.5. Klimat.................................................................................................................................................. 9
2.2.6. Gleby ................................................................................................................................................... 9
2.2.7. Obszary chronionego krajobrazu ........................................................................................................... 9
Dziedzictwo kulturowe i turystyka........................................................................................... 10

2.4.

Zagospodarowanie przestrzenne.............................................................................................. 14
2.4.1. Cechy terenu oraz zagospodarowania obszaru gminy Głubczyce, wynikające ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głubczyce ................................................... 14
2.4.2. Układ funkcjonalno-przestrzenny miasta na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głubczyce. ......................................................................... 15
2.4.3. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego................................................................................ 16
2.4.4. Infrastruktura techniczna.................................................................................................................... 19
2.4.5. Własność nieruchomości. ..................................................................................................................... 22
2.4.6. Strefy ochrony konserwatorskiej........................................................................................................... 22

2.5.

Gospodarka ................................................................................................................................. 22
2.5.1. Zalety gminy....................................................................................................................................... 22
2.5.2. Bogactwa naturalne............................................................................................................................. 23
2.5.3. Rolnictwo ........................................................................................................................................... 23
2.5.4. Analiza stanu podmiotów na terenie gminy ......................................................................................... 24
2.5.5. Struktura podstawowych branż na terenie gminy.................................................................................. 26
2.5.6. Lokalny rynek pracy........................................................................................................................... 26
2.5.7. Bezrobocie .......................................................................................................................................... 28

2.6.

Sfera społeczna ........................................................................................................................... 29
2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu ........................................................................................... 29
2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców ................................................................................................. 30
2.6.3. Charakterystyka podstawowych urządzeń usługowych.......................................................................... 30
2.6.4. Gospodarka budżetowa gminy............................................................................................................. 42
2.6.5. Założenia lokalnej polityki przestrzennej. ........................................................................................... 43

2.7.

Ogólna charakterystyka najważniejszych trendów rozwojowych gminy............................ 44
2.7.1. Wyniki analizy SWOT. Główne problemy rozwojowe gminy. ............................................................. 44

3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze ...................................................... 46
3.1.
Celowość zadań planowanych do realizacji ............................................................................ 46
3.2.

Inne proponowane formy aktywizacji społeczności lokalnej

(współpraca międzynarodowa) ................................................................................................. 48
4. Powiązanie projektów z celami strategicznymi dokumentów, dotyczących rozwoju przestrzennospołecznego gminy ............................................................................................................................. 48
4.1.
Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce ..................................................................................... 49
5. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie
powiatu/województwa/kraju............................................................................................................ 57
5.1.

Strategia Rozwoju Powiatu Głubczyckiego............................................................................ 57

5.2.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015. ...................................... 57

5.3.

Program Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2006 ....................................... 58

5.4.
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ........... 59
6. Realizacja zadań i projektów ............................................................................................................. 60
7. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego....................................................... 61
8. System wdrażania i monitorowania Planu....................................................................................... 61
8.1.

Finansowanie............................................................................................................................... 62

8.2.
Monitoring wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego ................................................................ 62
9. Sposoby oceny i komunikacji społecznej ........................................................................................ 62
10. Spis tabel.............................................................................................................................................. 63
11. Wykaz załączników do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006z
perspektywą realizacji do roku 2010 oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 ............................................................................. 64
Załacznik nr 1. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 z perspektywą realizacji do roku 2010 w
ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013................................................................................................. 66
Załacznik nr 2. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i modernizacji
infrastruktury drogowej gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach
2007-2013........................................................................................................................................................ 69
Załącznik nr 3. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i modernizacji
infrastruktury ochrony środowiska gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach
2007-2013........................................................................................................................................................ 72
Załącznik nr 4. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie pozostałych usług komunalnych w
gminie Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych
zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013............................. 73
Zalącznik nr 5. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych na terenie gminy
Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń
wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013.............................................. 74
Załącznik nr 6. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki
na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz
niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 ............ 77
Załącznik nr 7. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie restauracji i obiektów dziedzictwa
kulturowego na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 ............. 81

Załącznik nr 8. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy
Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń
wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013.............................................. 82
Załącznik nr 9. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz
niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 ............ 84
Załącznik nr 10. Wykaz projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Głubczycach w ramach programu
informatycznego e-Urząd dla mieszkańców Opolszczyzny .................................................................................. 85
Załącznik nr 11. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w gminie Głubczyce 2004 - 2006
zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji przez inne podmioty w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO. ............................................................................................................................................ 86
Załącznik nr 12. Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Głubczyce na
lata 2004-2006.................................................................................................................................................87

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE
1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce obejmuje gminę miejsko –
wiejską. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata 2004 – 2006, z uwzględnieniem zamierzeń
wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013.
2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu
2.1.

Położenie, powierzchnia, ludność

2.1.1. Położenie i powierzchnia
Miasto i gmina Głubczyce położone są w południowej
części województwa opolskiego przy granicy z Republiką
Czeską. Powierzchnia gminy wynosi ok. 295 km2 (3,1% terenów
województwa). Jest to największa gmina w województwie.
Powierzchnia miasta to ok. 13 km2 (4,4% terenów gminy).
Na obszarze gminy oprócz miasta zlokalizowanych jest
55 miejscowości, w tym aż 45 posiada rangę wsi sołeckich. Są to:
Bernacice, Bernacice Górne, Biernatów, Bogdanowice,
Braciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermięcice, 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. Gmina liczy najwięcej sołectw
wśród gmin miejsko-wiejskich Opolszczyzny.
Pod względem administracyjnym obszar gminy należy do
województwa opolskiego i powiatu głubczyckiego.
Od zachodu na długości około 43 km granica gminy Głubczyce
jest jednocześnie granicą Polski z Republiką Czeską. Od
południa Głubczyce sąsiadują z gminą Branice, od wschodu z
gminami Baborów i Pawłowiczki, a od północy z gminą
Głogówek
Bliskość granicy z Czechami oraz istniejące na terenie
gminy przejścia graniczne tworzą możliwość gospodarczej
aktywizacji w strefie przyległej bezpośrednio do przejścia, jak
również w strefie drogi prowadzącej ruch tranzytowy.
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Na terenie gminy znajdują się przejścia graniczne:
Tabela 1. Przejścia graniczne na terenie gminy Głubczyce
Przejście graniczne
Pietrowice - Krnov

Pomorzowiczki - Osoblaha

Lenarcice - Linhartovy
Chomiąża-Chomyz

Rodzaj przejścia
Rodzaj ruchu granicznego
drogowe
mrg
osobowy - międzynarodowy
towarowy (pojazdy rejestrowane w RP i RCz o dopuszczalnej
ładowności do 3.5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych)
drogowe
mrg
osobowy (obywatele RP, RCz oraz państw zgodnie z
załącznikiem nr 4 do Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej
o przejściach granicznych, przejściach na szlakach
turystycznych przecinających granicę państwową oraz
zasadach przekraczania granicy państwowej poza
przejściami granicznymi)
(pieszo, rowerami, motorowerami i samochodami osobowymi)
drogowe
mrg
(pieszo, rowerami) - czynne w godz. 6.00 - 22.00
drogowe
mrg
(pieszo, rowerami) - czynne w godz. 6.00-22.00

2.1.2. Ludność
W 2003 r. liczba mieszkańców w gminie Głubczyce wynosiła 24.899 mieszkańców, z
czego na terenie miasta zamieszkiwało 13.854 osób, zaś na terenach wiejskich 11.045.
Gęstość zaludnienia wynosi 84 osób/km2 i jest niższa od średniej regionalnej wynoszącej
115 osób/km2. W roku 2003 liczba mieszkańców zwiększyła się o 306 mieszkańców w
porównaniu z rokiem 2002.
2.2.

Środowisko przyrodnicze

2.2.1. Położenie fizyczno-geograficzne gminy
Charakterystyczną cechą położenia fizyczno-geograficznego gminy Głubczyce, które
rzutuje na występujące na tym terenie walory przyrodnicze, jest jej położenie w rozległym
obniżeniu między Sudetami i Karpatami, zwanym Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne
pasma górskie Polski obniżenie Bramy jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków
migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze
ekosystemy. Ponadto położenie obszaru gminy na skraju Niziny Śląskiej i Gór Opawskich ma
swoje konsekwencje w zróżnicowaniu walorów i zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej.
Występuje tu przenikanie się różnych elementów flory i fauny, w szczególności
charakterystycznych dla terenów górskich i nizinnych.
Cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest dominacja gruntów rolnych, głównie
ornych i bardzo niewielka lesistość. Dotyczy to w szczególności zachodniej i północnej części
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gminy na Płaskowyżu Głubczyckim. Jest to związane z bardzo dobrymi warunkami glebowymi
do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane
charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i
innych obniżeń.
2.2.2. Wody powierzchniowe
System wód powierzchniowych gminy Głubczyce obejmuje w zakresie wód płynących:
− dwie duże regionalne rzeki: Osobłogę (odcinek 6,5 km rzeki na terenie gminy) i Opawicę
(odcinek 10 km tej rzeki na terenie gminy stanowi granicę z Republiką Czeską a także granicę
gminy),
− początkowe odcinki innych dużych rzek: Straduni (długość 36,9 km, z tego w granicach
gminy – 12,4 km), Psiny (długość 49,3 km, z tego w granicach gminy 12 km początkowego
biegu rzeki) i Troi (długość 35,2 km, z tego w granicach gminy – 10 km początkowego biegu
rzeki)
Obszar gminy należy do zlewni Odry, w której wyróżnia się cztery zlewnie podrzędne:
Osobłogi, Straduni, Psiny i Opawy. Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar charakteryzuje
się znacznym zróżnicowaniem. Największą gęstością systemu hydrograficznego charakteryzują się
tereny w obniżeniu Osobłogi i Opawicy, obejmujące dno dolin rzek oraz dopływające do nich od
północy i południa krótkie dopływy. Mniejszą gęstością sieci charakteryzuje się obszar
początkowego biegu Straduni i Psiny zlokalizowany na północ i zachód od Głubczyc. Wynosi
ona tu od 0,5 do 0,75 km/km2. Charakterystyczną cechą systemu hydrograficznego gminy jest
również występowanie licznych suchych dolinek erozyjnych, które w chwili obecnej porośnięte są
roślinnością drzewiastą, krzewiastą i murawową, co unieruchamia spływy powierzchniowe wód
(nieliczne z nich są w okresie intensywnych opadów aktywne).
W zakresie występowania zbiorników wód stojących teren gminy odznacza się niewielką
liczbą dużych zbiorników oraz znaczną liczbą małych stawów występujących zwykle w dolinach
rzek. Mniej licznie występują zbiorniki w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Najliczniejsze stawy
występują w okolicach Głubczyc (Głubczyce - Sady), Leśniczówce dolinie Straduni przy drodze
Lisięcice – Królowe i przy Leśniczówce Ściborzyce Małe. Zbiorniki wodne poeksploatacyjne
występują w licznych kamieniołomach oraz wyrobiskach kruszywa naturalnego, a także w
Głubczycach w wyrobiskach surowców ilastych.
2.2.3. Wody podziemne
W granicach administracyjnych gminy znajdują się strefy zasilania głównego zbiornika
wód podziemnych nr 332 (tzw. Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka).
2.2.4. Rzeźba terenu
Teren gminy Głubczyce charakteryzuje się znacznymi różnicami między południowozachodnią częścią gminy położoną w granicach niskich Gór Opawskich, a częścią położoną na
Płaskowyżu Głubczyckim.
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Obszar Gór Opawskich obejmuje tereny o rzeźbie wzgórzowej z wzniesieniami
dochodzącymi w granicach Państwa do 500 m n.p.m. Największa koncentracja wzniesień
zlokalizowana jest na zalesionym obszarze między Radynią, Pielgrzymowem oraz Dobieszowem.
Wysokości wzniesień sięgają na tym terenie od 415 do 476 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie tego
obszaru zlokalizowane jest na północny zachód od Radyni, mniejsze izolowane wzniesienia
zlokalizowane są również koło Braciszowa – 341 m n.p.m. i Ciermięcic – 416 m n.p.m.
Rzeźba Płaskowyżu Głubczyckiego obejmuje część gminy zlokalizowaną na wschód i
północ od Gór Opawskich. Charakterystyczną cechą tego terenu jest występowanie rzeźby
pagórkowatej i falistej oraz liczne dolinki rzek. Zróżnicowanie wysokości względnych jest tu
bardzo duże i oscyluje w granicach od ok. 220 m n.p.m. w części północnej poprzez 240-280 m
n.p.m., w części wschodniej i centralnej aż do 320 na przedpolu Gór Opawskich.
Najniżej wyniesione obszary gminy Głubczyce zlokalizowane są w północnej jej części w dolinie Osobłogi na północ od Klisina wysokości wynoszą ok. 200 m n.p.m. Najwyżej
wzniesione tereny występują w zachodniej części gminy – 500 m n.p.m.
Różnica między najwyżej i najniżej wyniesionym obszarem na terenie gminy wynosi ok. 300 m.
2.2.5. Klimat
Na terenie gminy wyodrębniają się 2 podobszary o odmiennych warunkach
klimatycznych. Podobszar południowo-zachodni obejmuje teren Gór Opawskich i charakteryzuje
się ostrzejszymi – aniżeli w pozostałej części gminy - warunkami atmosferycznymi. Podobszar
północno-zachodni i zachodni zlokalizowany na Płaskowyżu Głubczyckim charakteryzuje się
klimatem nieco łagodniejszym.
− średnia temperatura roczna – 7,5 0C
− wilgotność względna powietrza – 79% (N)
− opady atmosferyczne – 650 cm, (700 na południowym zachodzie) (S)
2.2.6. Gleby
Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre
i dobre (głównie pszenno-buraczane). Cecha ta charakteryzuje w szczególności sołectwa
położone w środkowej i północnej części gminy, gdzie występują czarnoziemy lessowe
kompleksu 1-go i gleby kompleksu 2-go typu brunatnego i pseudobielice. Na południu
i południowym zachodzie występują gleby brunatne kompleksu 2-go przy znacznym udziale gleb
kompleksu 10-go. Udział gleb klasy I-III stanowi 74% ogólnej powierzchni gruntów ornych.
2.2.7. Obszary chronionego krajobrazu
Elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy są objęte ochroną prawną na
podstawie uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja
1988 r.:
− obszar chronionego krajobrazu „Las Głubczycki” - teren gminy położony na północ
od miasta o powierzchni 1 597,5 ha
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To niewielki kompleks leśny położony na niemal całkowicie wylesionym Płaskowyżu
Głubczyckim. Obejmuje część zlewni Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami.
Występują tu różnego typu naturalne zbiorowiska leśne: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie
łęgi jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Duże powierzchnie zajmują tu również bory
sosnowe i bory mieszane.
Występuje tu również wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in.: barwinek
pospolity, bluszcz pospolity, ciemiężyca zielona, lilia złotogłów, listera jajowata, obrazki
alpejskie, podkolan biały, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyk, pierwiosnek
wyniosły, porzeczka czarna, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, turzyca
nibyciborowata.
Jest to również jedyny tak duży kompleks leśny na terenie gminy, zabezpieczający warunki
bytowania fauny leśnej, właściwej dla lasów liściastych, iglastych i mieszanych. Z gatunków
rzadkich i zagrożonych, mających swe stanowiska w Lesie Głubczyckim, na uwagę zasługują:
padalec, pustułka, turkawka, krętogłów, dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja, krzyżodziób
świerkowy, wiewiórka.
Las Głubczycki posiada znaczne walory bioterapeutyczne i ma duże znaczenie dla turystyki i
wypoczynku mieszkańców Głubczyc.
− obszar chronionego krajobrazu „Rejon Mokre-Lewice”
Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre-Lewice o powierzchni 6527 ha obejmuje
drugi, położony w granicach Polski, fragment Gór Opawskich. Ukształtowanie tego terenu
jest dosyć urozmaicone. Cechują go strome, częściowo zalesione stoki z kulminacjami
dochodzącymi do 500 m. n.p.m. oraz liczne jary i doliny rzek: Troi, Osobłogi i Opawicy.
Występują tu naturalne zbiorowiska leśne, takie jak: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi
jesionowe oraz grąd subkontynentalny. Największe powierzchnie zajmują bory sosnowe,
świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane.
Można tu spotkać wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in.: buławnik
mieczolistny, ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, kukułka
bzowa, kukułka szerokolistna, lilia złotogłów, podkolan biały, pokrzyk wilcza jagoda,
storczyk męski, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły, naparstnica zwyczajna,
czerniec gronkowy, lepiężnik biały, oman szlachtawa, pięciornik wyprostowany, przytulia
okrągłolistna, turzyca obła, ukwap dwupienny, wyka leśna, zanokcica skalna.
Obszar chronionego krajobrazu jest także ostoją dla zwierząt zawierającą mozaikę lasów, łąk,
muraw i pól uprawnych. To tutaj znajdują się jedyne znane w gminie stanowiska rzadkich
motyli: pazika dębowca, modraszka nausitous, dostojki ino, osadnika kostrzewca. Z innych
gatunków zwierząt na uwagę zasługują: chroniony pająk - tygrzyk paskowany, trzmielojad,
przepiórka, turkawka, strumieniówka, muchołówka białoszyja i badylarka.
2.3.

Dziedzictwo kulturowe i turystyka

Miasto Głubczyce jest jednym z najstarszych miast śląskich. Po raz pierwszy nazwa
Głubczyc – Lubschicz pojawiła się 1224 r. w opawskim dokumencie. W nieznanym bliżej okresie
obok morawskiego drewnianego grodu. stojącego na prawym brzegu Psiny, strzegącego
przeprawy przez tę rzekę, pojawiło się miasto założone przez kolonistów na lewym brzegu tej
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rzeki. Głubczyce należały wówczas do Czech, a kilka kilometrów na północ od miasteczka
znajdowała się czesko – polska granica państwowa.
W 1253 roku głubczyckiego grodu nie udało się zdobyć wojskom polskiego księcia
Bolesława Wstydliwego i księcia halickiego Daniela Romanowicza w związku z wojną toczoną
przeciwko królowi Przemysłowi Ottokarowi II. Z tego samego roku pochodzi pierwsza
wzmianka o Głubczycach jako mieście. Na prawie głubczyckim został wówczas lokowany Horni
Benešov na Morawach.
W 1265 roku Przemysł Ottokar II nadał Głubczycom pobliski las zwany dziś
„Marysieńką”, będący nadal własnością miasta. W 1270 roku odnowił miastu nadane mu przez
jego poprzedników przywileje miejskie jak prawo mili zapowiedniej, czy możliwość posługiwania
się własnym prawem karnym. Niedługo potem Głubczyce zostały otoczone murem obronnym z
22 basztami i 3 wieżami bramnymi oraz fosą. Głubczycki kościół parafialny, dziś jeden z
najstarszych w Polsce kościołów gotyckich, Ottokar II przekazał pod opiekę komturii zakonu
joannitów w pobliskich Grobnikach.
Znaczenie miasta rosło. Czeski król, syn Ottokara II, Wacław II w 1298 r. znacznie
rozszerzył przywileje Głubczyc. Odtąd mogły one nabywać majątki wiejskie, z czego wkrótce
skorzystały, będąc nadal zwierzchnim trybunałem tzw. prawa głubczyckiego dla wielu
morawskich miejscowości. Głubczyckie prawo oddziaływało na wiele miast i miasteczek na
Śląsku i Morawach, m.in. Krzanowice, Novy Jičin, Hranice, Horni Benešov, Valašske Meziřici,
Uhersky Brod, Budišov, Mesto Libavę. W 1421 r. powstał słynny kodeks prawa miejskiego
Głubczyc, Codex iuris Lubschicensis.
W latach 1365 – 1503 Głubczyce były już samodzielnym księstwem, do 1482 r. w rękach
czeskich Przemyślidów, nieślubnych potomków Ottokara II. Ostatni Przemyślida głubczycki,
książę Jan Pobożny ufundował Głubczycom kościół i klasztor franciszkanów, który w 1454 r.
wizytował słynny włoski franciszkanin Jan Kapistran, kanonizowany w 1700 r. Sam Jan Pobożny
spoczął pod posadzką kościoła franciszkanów, lecz do dziś nie znaleziono śladu jego grobu. Po
śmierci Jana Pobożnego Głubczycami władał zaufany króla Czech i Węgier Macieja Korwina,
Piotr Haugwitz, za którego rządów w 1501r. postawiono na południe od kościoła parafialnego
gotycki kościółek św. św. Fabiana i Sebastiana, służący dziś jako kostnica.
Kolejnymi panami miasta byli: kanclerz czeski Jan Schellenberg i jego syn Jerzy. Obaj
jednocześnie posiadali pobliski Krnov (Karniów) i odtąd Głubczyce (1503) stały się częścią
księstwa karniowskiego i w ramach tego księstwa w 1506r. zostały włączone do Śląska.
Rok 1523 przyniósł miastu istotne zmiany. Nowy właściciel, margrabia Jerzy
Hohenzollern, rodzony brat późniejszego księcia pruskiego Albrechta, był gorliwym wyznawcą
luteranizmu i wprowadził do nowego księstwa nową naukę religijną. Źródła nie mówią nic o
przymusie religijnym wobec mieszkańców, wspominają jedynie o usunięciu siłą opornych
franciszkanów, a później przymusowym usunięciu Żydów.
W czasie reformacji miasto w 1558 r. uzyskało luterańską szkołę, której budynek stoi do
dziś z północnej strony kościoła parafialnego oraz piękny renesansowy ratusz miejski, którego
wieżę wzniesiono w 1570 r.

Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

11

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE
Ostatni Hohenzollern na księstwie karniowskim, Jan Jerzy, próbował zmusić
mieszkańców do przejścia na kalwinizm, co spowodowało rozruchy w mieście i kompromis, wg
którego w Głubczycach odbywały się luterańskie i kalwińskie nabożeństwa.
Jan Jerzy po słynnej defenestracji praskiej w 1618 r. stał się przywódcą obozu
protestanckiego na Śląsku, lecz po zwycięstwie cesarskim pod Białą Górą został zdradzony i
opuszczony przez stany śląskie i musiał zbiec na Węgry, gdzie zmarł w 1624 r. Opuszczone
Głubczyce w 1622 r. przeszły pod panowanie katolika Karola von Liechtensteina na Opawie i
Krnovie. Liechtensteinowi nie było łatwo rządzić nowymi posiadłościami w związku z toczącą
się wojną 30 – letnią (1618 – 1648). Głubczyce przechodziły raz w ręce protestanckie (Duńczycy,
Szwedzi), raz w katolickie (żołnierze cesarscy) i były systematycznie niszczone. Najgorszy w
skutkach i najbardziej uciążliwy był najazd szwedzki z 1645 r. Po odejściu Szwedów w 1650 r.
zaczęła się kontrreformacja, z powodu której Głubczyce opuściła duża liczba mieszkańców,
których ilość zmalała z 2100 do około 1200.
Po długim okresie otrząsania się ze skutków wojny 30–letniej, zaczął się powolny rozwój
miasta. Już w 1741 r. nastąpiła kolejna polityczna zmiana. Król pruski Fryderyk Wielki odebrał
cesarzowej Marii Teresie większość Śląska, a z ziemi głubczyckiej po pokoju wrocławskim
Prusacy utworzyli powiat głubczycki. Z powodu postawienia szlabanów granicznych zostały
zerwane stosunki z Opawą i Krnovem. Synowie mieszkańców Głubczyc nie mogli uczęszczać do
gimnazjum w Opawie, a istniejące wówczas śląskie gimnazja były zbyt odległe. Miało to jednak
dobre dla miasta skutki. Magistrat skierował do samego króla petycję z prośbą o zgodę na
założenie gimnazjum, którą otrzymał w 1752 r., a kilka lat później wizytował tę szkołę sam
Fryderyk Wielki.
W 1774r. miasto zbudowało przy dzisiejszej ul. Sobieskiego katolicki kościół św. Anny, a
po 1787 r. przy obecnej ul. Kościelnej neogotycki kościół ewangelicko – augsburski, rozebrany w
1955 r.
W latach 1807 – 1809 miasto było okupowane przez Francuzów. Klęska poniesiona przez
Prusy w wojnie z Napoleonem spowodowała przeprowadzenie wielu reform w państwie pruskim,
które nie ominęły Głubczyc. Wydana w 1808 r. ordynacja o miastach rozszerzyła samorząd
miejski. W 1810 r. przeprowadzona sekularyzacja zakonów usunęła z Głubczyc na ponad wiek
franciszkanów i na zawsze joannitów z komturii Grobniki. Żydzi uzyskali możliwość osiedlania
się w Głubczycach.
Od końca XVIII w. stopniowo redukowano mury miejskie. W 1837 r. rozpoczęło się za
sprawą radnego miejskiego dr. Josefa Lauffra zakładanie dzisiejszego parku miejskiego.
Założone w II połowie XIX w. połączenie kolejowe Głubczyc z Raciborzem,
Racławicami Śląskimi i Krnovem pozwoliło na dalszy rozwój miasta. Powstało wówczas kilka
browarów, w tym największy Weberbauera, funkcjonujący do dziś, słodownie, tartaki, młyny
parowe, huta szkła, fabryki wełny należące do dwóch przedsiębiorczych przemysłowców
żydowskich: Hollaendra i Teichmanna, na bazie których po II wojnie światowej powstały
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Unia”. Powstały też inne budynki, np. w 1864 r. żydowska
synagoga na rogu dzisiejszych ulic Kochanowskiego i Koszarowej, obecna Szkoła Podstawowa nr
2 wówczas jako Katolicka Szkoła Ludowa, Sąd Powiatowy z więzieniem przy ul.
Kochanowskiego, Urząd Landrata (dzisiejszy Urząd Miejski), poczta, koszary przy obecnej ul.
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
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Słowackiego i Żeromskiego, wieża ciśnień, gazownia, stara straż pożarna, Liceum Sióstr de Notre
Dame przy dzisiejszej ul. Warszawskiej, przeniesione później na Raciborską. Na początku XX w.
Głubczyce otrzymały wodociąg i kanalizację. W 1902 r. nastąpiło otwarcie nowego gimnazjum,
dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kochanowskiego. W 1904 r. zbudowano
budynek dla ubogich pod opieką sióstr szarytek, dzisiejszy Internat ZSRCKU przy ul. Parkowej.
W latach 1903 – 1907 przebudowano kościół parafialny, który uzyskał dzisiejszą formę.
I wojna światowa przyniosła Głubczycom wiele ofiar. Z samych Głubczyc poległo 297
żołnierzy. Dziś w południowo – wschodniej części cmentarza przy ul. Wrocławskiej znajduje się
poświęcona im tablica pamiątkowa i kilkanaście bezimiennych mogił.
Lata międzywojenne były dla władz miasta latami problemów przez rosnące bezrobocie,
stąd podjęto szereg robót publicznych, dzięki którym powstało wiele istniejących po dzień
dzisiejszy obiektów, jak stadion sportowy, miejski basen kąpielowy, domy przy dzisiejszej ul.
Powstańców, ul. Mickiewicza, Oświęcimskiej, Sobieskiego, Niepodległości, Raciborskiej. Było to
głównie zasługą długoletniego i szanowanego burmistrza Alfonsa Priemera (na jego cześć
dzisiejszą ul. Powstańców nazwano po jego śmierci Priemerstrasse) oraz budowniczego
miejskiego Paula Klehra.
W 1933 r. do Głubczyc, rządzonych od lat przez polityków z katolickiej partii „Centrum”,
wkroczył hitleryzm. Głubczyce stały się punktem szkoleniowym jednostek SS i siedzibą SA. W
powiecie nastąpiło przemianowanie słowiańsko brzmiących nazw miejscowości na niemieckie. W
czasie II wojny światowej na terenie całego powiatu zatrudniano wielu jeńców polskich,
angielskich, radzieckich i francuskich. W styczniu 1945 r. podczas ewakuacji obozu w Oświęcimiu
w drodze przez Głubczyce esesmani z eskorty obozowej zastrzelili tu wiele osób, grzebanych
następnie w przydrożnych rowach, żwirowniach i w lesie „Marysieńka”. Pisał o tym w swoich
pamiętnikach kat Oświęcimia Rudolf Hoess.
W marcu i kwietniu 1945 r. na terenie powiatu głubczyckiego miały miejsce ciężkie walki
niemiecko – radzieckie. Na Głubczyce spadły bomby lotnicze, pociski z czołgów i katiusz i
granaty fosforowe. Te ostatnie zniszczyły ratusz i zabudowania na rynku. 24 marca o godzinie
6.00 rano oddziały radzieckie weszły do Głubczyc. W mieście pozostali jedynie duchowni,
przerażone kobiety i starcy, skupieni w piwnicach klasztoru franciszkanów i w Domu Misyjnym
werbistów „Maria Treu”, dzisiejszym Szpitalu Powiatowym. Na ulicach leżały ludzkie zwłoki,
padłe zwierzęta i porzucony sprzęt wojskowy. Z wielu domów pozostały kupy gruzu. 19 maja
1945 r. radziecki komendant Głubczyc ppłk Barinow przekazał miasto staroście Tadeuszowi
Kopczyńskiemu. Od tego momentu zaczął się polski period w dziejach miasta Głubczyc.
Zniesiona została jego dotychczasowa nazwa Leobschütz. Rok później Głubczyce stały się
miastem powiatowym (do roku 1975). Rangę siedziby władz powiatu głubczyckiego miasto
odzyskało ponownie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Na terenie miasta warto zwiedzić:


kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII w. przebudowany
w XIV w. i na początku XX w. (1903-1907). W części zabytkowej świątyni warto zobaczyć:
− wczesnogotycki trzynawowy korpus z kruchtą wejściową i nadbudowane w późniejszym
czasie wieże czołowe zaopatrzone w barokowe hełmy,
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− kamienne dekoracje roślinne w nawach świątyni,
− wczesnogotyckie 3 kamienne portale,
− służki o kapitelach kostkowych w kruchcie pod wieżą,
− transept (nawa poprzeczna),
− prezbiterium,
− laskowaty szczyt frontowy.


mury obronne z II poł. XIII w. - okazałe fragmenty murów obronnych przetrwały do
naszych czasów, w tym 9 półkolistych ośmiobocznych baszt. Najlepiej zachowany fragment
murów (furta z XX w.) znajduje się obok Klasztoru Franciszkanów. W parku przy ul.
Pocztowej doskonale zachowana baszta podzielona gzymsem na dwie kondygnacje. W
pobliżu budynku starego szpitala baszta nakryta dachem namiotowym.



Zespół Klasztoru Franciszkanów - obejmujący barokowy kościół (wnętrze w większości
rokokowe) i charakterystyczny czteroskrzydłowy klasztor z wirydarzem pośrodku.



figury barokowe na rynku - pochodzą z roku 1738. Cokół ma kamienną balustradę,
w narożnikach posągi św. Sebastiana, Rocha i Idziego. Na postumencie posąg Matki Boskiej
na globie ziemskim. Przy moście nad Psiną u zbiegu ul. Moniuszki i Sosnowieckiej posąg św.
Jana Nepomucena z XVIII w.

Warto zobaczyć także XIX-wieczny budynek przy ul. Niepodległości 14, który jest siedzibą władz
gminy.
2.4.

Zagospodarowanie przestrzenne

2.4.1. Cechy terenu oraz zagospodarowania obszaru gminy Głubczyce, wynikające ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Głubczyce
Ograniczenia

Szanse

−

monofunkcyjność gminy

−

wadliwa struktura agrarna

−

pogarszająca
produkcyjnej

−

niska kategoria istniejącego przejścia granicznego −
Pietrowice- Krnov; brak kontroli fitosanitarnej
(bariera
rozwoju
wymiany
towarowej
transgranicznej)

się

jakość

−

rolniczej

rolnicze tradycje produkcyjne

przestrzeni
korzystne położenie geograficzne (w pobliżu
potencjalnie dużych rynków zbytu: Górny Śląsk,
aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko
Niemcy, Austria i Włochy) oraz bardzo dobre warunki
przyrodnicze do produkcji żywności o wysokiej jakości
jej przetwarzania
(w południowo-wschodniej,
środkowej i północnej części gminy) mogą stymulować
rozwój rolnictwa oraz staż się dla rolników szansą
uzyskania certyfikatów producentów zdrowej żywności
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−

nie w pełni zadawalający poziom wyposażenia w −
infrastrukturę społeczną

korzystne warunki przyrodniczo-krajobrazowe (pd. zach. część gminy stanowiąca fragment Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lewice – Mokre, zaliczonego
do obszarów górskich i górzystych), a także położenie
geograficzne
w pobliżu dużych aglomeracji
miejskich – szansa dla rozwoju funkcji turystycznorekreacyjnych
służących
ponadlokalnemu
wypoczynkowi cotygodniowemu i pobytowemu

−

preferencje dla rozwoju według klucza państwowego −
przed kategoriami myślenia regionalnego

położenie w pasie przygranicznym (docelowe
podniesienie kategorii przejścia granicznego Pietrowice
- Krnov do kategorii przejścia pełnotowarowego z
kontrolą fitosanitarną)

−

opóźnienia w uruchomieniu przejść małego ruchu −
granicznego (brak koordynacji pomiędzy działaniami
rządu a potrzebami gminy w zakresie uruchomienia
przejść małego ruchu granicznego)

położenie w przestrzennym zasięgu oddziaływania
dwóch ośrodków, oferujących dobra i usługi wyższego
rzędu: Opavy w Republice Czeskiej oraz ośrodka o
charakterze miejskim - Krnova w RCz

−

słaby poziom wyposażenia w infrastrukturę −
techniczną (bariera rozwoju wszelkich form
przedsiębiorczości)

−

brak wolnych terenów inwestycyjnych

niewykorzystywanie płodów rolnych w obrębie gminy
oraz istniejące rezerwy w zakresie produkcji rolnej –
szansa korzystnego rozwoju przetwórstwa rolnospożywczego i usług z rolnictwem związanych

2.4.2. Układ funkcjonalno-przestrzenny miasta na podstawie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głubczyce.
Mocne strony miasta
−

interesująca sylwetka miasta – zachowanie −
indywidualności miasta poprzez właściwe piętrzące
rozmieszczenie obiektów użyteczności publicznej,
wykorzystujące istniejące walory topograficzne:
kościoła farnego, odgrywającego dominującą rolę w
sylwecie
miasta,
zespołu
klasztornego,
zachowanych kamieniczek w pierzei rynku,
obiektów użyteczności publicznej w części
zachodniej miasta,

−

pozytywne walory obrazowe ulic śródmiejskich
(krzywizny ulic, pozwalające widzieć elewacje
budynków w interesujących skrótach, zamknięcia
dominantami np., wieżą kościelną, budynkiem
o dużych walorach urbanistycznych,

−

unikalny czytelny układ urbanistyczny miasta −

Słabe strony miasta
naruszenie krajobrazu miejskiego niewłaściwymi w
formie i skali budynkami (przykładem może być zespół
budynków mieszkalnych w rejonie pomiędzy rynkiem a
założeniem klasztornym, nie zachowujący dystansu
przestrzennego od tegoż założenia i nie posiadający
charakteru zabudowy śródmiejskiej), jak również
lokalizacja (niejednokrotnie przypadkowa) drobnych
obiektów handlowych (kiosków) o różnej formie,
stanowiących zaburzenie poprawnego krajobrazu
miasta,

brak

odtworzenia

po

zniszczeniach
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(sięgający tradycjami średniowiecza): zachowany
kształt rynku miasta w formie wycinka koła wraz z
ruiną ratusza pośrodku oraz historyczna sieć ulic,

historycznej kompozycji rynku wraz z ratuszem najważniejszego elementu struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta,
−

zaniedbanie przestrzeni publicznej rynku wokół ruin
ratusza - przestrzeni integrującej społeczność miasta
(obecnie przestrzeń ta nie zachęca do zatrzymania się podłoga placu jest nieuporządkowana, brakuje miejsc
wypoczynku wyposażonych w elementy małej
architektury, takich jak miejsca do siedzenia,
oświetlenie, drobne elementy plastyki),

−

zabytkowe pojedyncze budynki, stanowiące dzieła −
architektoniczne, na ogół obecnie obiekty
użyteczności publicznej, usytuowane tak, iż
niezależnie od późniejszych uzupełnień struktury
przestrzennej,
są
czytelne
w
układzie
przestrzennym miasta,

pogarszający się stan obiektów o dużych walorach
architektonicznych,

−

interesujące
zespoły
architektoniczne,
np. −
w rejonie ulicy Słowackiego lub zabudowa
klasztorna, będące skończonymi założeniami
architektonicznymi, stanowiącymi wartościowe
fragmenty miasta,

występowanie w zespołach poprawnych budynków,
pojedynczych obiektów niezgodnych z charakterem
tegoż zespołu (np. pawilonów handlowych, typowego
domu towarowego rejon ul. Moniuszki),

−

ciekawe wnętrza urbanistyczne, stanowiące
o tożsamości miasta, np. rejon Placu 1 Maja,

−

czytelny rozdział funkcji miasta – mieszkalno- −
usługowa skoncentrowana w części północnej
i zachodniej, przemysłowo-składowa w części
południowej i południowo-wschodniej.

lokalizacja szeregu atrakcyjnych usług o charakterze
ponadlokalnym w części zachodniej miasta pozbawiło
rynek roli rdzenia struktury miejskiej,

−

harmonijne powiązanie struktur przestrzennych −
miasta - układu osadniczego z pasmowym układem
zieleni wzdłuż rzeki Psiny, stanowiącym wnętrze
urbanistyczne o unikalnej kompozycji

zaniedbanie pasmowego układu zieleni wzdłuż rzeki
Psiny oraz szeregu kompozycji grup drzew obecnie
przesłaniających, a nie stanowiących zgodnie
z pierwotnym założeniem oprawy dla budynków (brak
pielęgnacji istniejących punktów widokowych),

2.4.3. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Gleby
Pogłębiająca się erozja powierzchniowa gleby (wodna i wietrzna) zagraża ponad 15%
gruntów rolnych gminy. Dotyczy ona wszystkich sołectw gminy, a w szczególności wsi
Braciszów, Pietrowice, Lisięcice, Grobniki, Klisino, Krasne Pole.
Lesistość gminy jest bardzo mała. Wynosi około 9% przy średniej lesistości w
województwie opolskim na poziomie 26,2%. Na terenie gminy brak jest pasów wiatrochłonnych,
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.
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Ochrona wód i gospodarka wodna.
Na terenie gminy programowane są trzy zbiorniki wody małej retencji:
„Racławice” – na rzece Osobłodze,
„Biernatów” – na rzece Straduni,
„Włodzienin” – na rzece Troi.
Stan czystości wód powierzchniowych.
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych dokonywana jest systematycznie na
podstawie sieci monitoringu regionalnego, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu. Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy nie odpowiada
docelowym klasom czystości określonym w Zarządzeniu nr 95/1359/72 Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 12.06.1972 r. Wody wszystkich rzek na terenie gminy
określono jako I klasy. Wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych gminy kontrolowanych w 1998
r. w ramach monitoringu regionalnego są następujące:


Psina:

− przekrój Gadzowice – II klasa. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 1994 r.
nastąpiła znaczna poprawa jakości wód.
− przekrój Babice (poniżej Głubczyc) – jakość wód nie mieści się w żadnej klasie czystości z
uwagi na zanieczyszczenia bakteriologiczne, zawartość tlenu, żelaza ogólnego, związków
biogennych. W porównaniu z 1994 r. wyraźnie kilkakrotnie spadła zawartość związków
biogennych, wzrosło zanieczyszczenie bakteriologiczne, na tym samym poziome było
odtlenienie rzeki.


Troja:

− przekrój Włodzienin (poniżej Głubczyc) – jakość wód nie mieści się w żadnej klasie czystości
głównie z uwagi na zanieczyszczenia bakteriologiczne i związki biogenne. W porównaniu z
1994 r. nastąpiła poprawa w zakresie zawartości związków biogennych.


Opawica:

− przekrój Opawica – jakość wód nie mieści się w żadnej klasie czystości głównie z uwagi na
zanieczyszczenia bakteriologiczne. W porównaniu z 1994 r. nastąpiła poprawa w zakresie
zawartości związków biogennych i regres w zakresie zanieczyszczeń bakteriologicznych i
zawartości tlenu rozpuszczonego.


Osobłoga:

− przekrój Racławice Śląskie – jakość wód nie mieści się w żadnej klasie czystości z uwagi na
zanieczyszczenia bakteriologiczne, zawartość związków biogennych. W porównaniu z 1997 r.
wskaźniki te uległy poprawie.


Stradunia:

− negatywnej klasyfikacji końcowej jakości wód ujściowego odcinka Straduni zadecydowały w
1995 r. wyniki badań bakteriologicznych. W stosunku do danych z wielolecia 1981-992 jako
korzystne należy uznać wyniki oznaczeń tlenu rozpuszczonego, BZT5, zawartości związków
biogennych. W latach 1997-1998 badań nie prowadzono.
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
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Stan czystości wód podziemnych.
Gmina Głubczyce charakteryzuje się nieuporządkowaną gospodarką wodno-ściekową
(brak jej komplementarności - w ślad za budowanymi sieciami nie są realizowane oczyszczalnie
ścieków). Trend ten dotyczy wszystkich sołectw gminy, a w szczególności wyposażonych w sieć
wodociągową.
Stan czystości wód podziemnych jest badany przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną. Ujmowane wody podziemne zasilające wodociągi miejskie i wiejskie, spełniają
wymogi, jakim powinna odpowiadać woda do picia. Jedynie dwa ujęcia wody wymagają korekty.
Woda z ujęcia w Klisinie jest uzdatniana z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków
żelaza, woda z ujęcia w Krasnym Polu poddawana jest odżelazianiu i odmanganianiu. W
Chróstnie znajdują się najstarsze na Opolszczyźnie pokłady wodonośne (karbon) objęte w
ubiegłych latach badaniami w sieci krajowej monitoringu przez PIG. Wody do badań pobierane
są w terenie zabudowanym na głębokości 6,4 m p.p.t. Jakość wód w 1997 r. uległa znacznie
pogorszeniu z uwagi na pozaklasowe stężenie azotu amonowego i potasu.
W 1997 r. wyższe (III klasa) niż poprzednio stężenia wskaźnika toksycznego – azotu
azotynowego, zadecydowało o zaliczeniu badanych wód do klasy III. W 1998 r. stwierdzono
wysokie stężenia azotu amonowego i potasu. Azot azotynowy kształtował się w klasie I b. W
1998 r. wody spełniały kryteria klasy I b.
Ochrona powietrza.
Stan czystości powietrza atmosferycznego kształtują lokalne źródła emisji oraz
zanieczyszczenia napływające wraz z masami powietrza z polskich i zagranicznych okręgów
przemysłowych. Znaczący wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają kotłownie lokalne i
paleniska domowe o niskich emitorach opalane paliwem stałym, często o niskiej jakości. Niskie
emitory i zwarta zabudowa powodują niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
(smog). Kotłownie te powodują dodatkowo zapylenie i hałas, związane z gromadzeniem i
transportem paliwa i odpadów paleniskowych. Zanieczyszczenie powietrza przez tego typu
kotłownie to tzw. niska emisja zanieczyszczeń.
Ograniczenie niekorzystnego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego jest głównie
wynikiem modernizacji kotłowni do celów technologicznych i grzewczych z zamianą paliwa
stałego na olej opałowy lub gaz, prowadzonej przez zakłady przemysłowe, administratorów
budynków mieszkalnych oraz innych jednostek, jak również gospodarstwa domowe.
Od 1995 r. na terenie gminy Głubczyce nie prowadzi się pomiarów stanu zanieczyszczenia
powietrza, ponieważ pomiarami objęto wszystkie miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej
20 tysięcy.
Zagrożenie hałasem.
Gmina i miasto Głubczyce nie należy do miast o niekorzystnym klimacie akustycznym.
Zagrożenie hałasem przemysłowym jest nieznaczące i ma lokalny charakter.
Gospodarka odpadami.
Nie można zapobiec powstawaniu odpadów, natomiast można i trzeba przeciwdziałać ich
nadmiernemu wytwarzaniu, a także stosować technologie pozwalające na maksymalne
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ograniczenie ilości i szkodliwości odpadów usuwanych ostatecznie do środowiska.
Na terenie gminy większość wytwórców odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż
niebezpieczne, wytwarzanych w ciągu roku od 1t do 1000t i powyżej 1000t posiada uregulowany
stan formalno-prawny gospodarki odpadami. Odpady niebezpieczne są przekazywane w celu
unieszkodliwienia, utylizacji specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
Odpady inne niż niebezpieczne są przekazywane specjalistycznym firmom w celu ich
wykorzystania lub unieszkodliwienia, utylizacji. Surowce wtórne są przekazywane w celu
wykorzystania firmom, które prowadzą skup tych surowców. Żużel, po uzyskaniu zezwolenia
Burmistrza może być używany do renowacji dróg polnych.
Od 1997 r. w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Witosa w Opolu działa spalarnia odpadów, która
przyjmuje odpady medyczne do unieszkodliwienia.
Odpady komunalne, podobne do komunalnych, żużel, popiół, gruz budowlany, osady ściekowe z
oczyszczalni ścieków, są odbierane przez Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach, która
administruje wysypiskiem odpadów komunalnych przy ul. Rożnowskiej w Głubczycach.
Metody redukcji emisji zanieczyszczeń
1. Utrzymanie i poprawa funkcjonowania oraz ochrona istniejących naturalnych ekosystemów
(w szczególności doliny rzeki Psiny).
2. Ochrona ujęć wody pitnej.
3. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w stopniu umożliwiającym ich
włączenie w funkcjonujący organizm miasta.
4. Sukcesywne eliminowanie ogrzewania miasta (zwłaszcza jego centralnej części) paliwem
stałym na rzecz ekologicznych nośników energii.
5. Podnoszenie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stanowiącej obrzeże miasta w jego
granicach administracyjnych i jednocześnie stanowiącej fragment wysokiej jakości obszarów
rolniczych ziemi głubczyckiej
6. Wprowadzenie szkolenia ekologicznego w szkołach wszystkich poziomów.
2.4.4. Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna jest tym elementem w układzie urbanistycznym miasta,
który spaja wszystkie inne jego składniki w całość. W jej skład wchodzą zarówno wszelkiego
rodzaju sieci uzbrojenia terenu, jak również stan układu komunikacyjnego.
Komunikacja
Przez teren miasta Głubczyce przebiegają:
− droga krajowa (Nr 38) o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle–Głubczyce–granica
Polski,
− dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 Krapkowice–Głogówek–Głubczyce–Kietrz–Racibórz i Nr
417 Laskowice–Klisino–Szonów–Szczyty–Lisięcice.
Około 20 km od centrum Głubczyc położona jest droga krajowa relacji Pszczyna–
Racibórz–Opole (nr 45), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości
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25 km w linii prostej, po stronie czeskiej, znajduje się droga (nr 11) o podobnej funkcji: relacji
Praha (Hradec Kralove)–Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę.
Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy opiera się na przewoźniku
ponadgminnym (PPKS). Powiązania liniami autobusowymi pozwalają na komunikację miasta
Głubczyce z sąsiednimi ośrodkami gminnymi (Branice, Baborów i Kietrz), najbliższym
ośrodkiem subregionalnym (Racibórz) oraz Opolem, Katowicami i Wrocławiem, a ponadto
miastami aglomeracji rybnickiej (Rybnik, Pszów, Jastrzębie - Zdrój), Beskidami (Żywiec) i
Małopolską (Kraków, Nowy Sącz).
Przez teren miasta przebiega linia kolejowa – niezelektryfikowana – obecnie nieczynna.
Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Głubczyce odbywa się z następujących
− studni kopanych na terenie gospodarstw wiejskich,
− ujęć wodnych dawnego Kombinatu Rolnego i innych zakładów przemysłowych,
− wodociągów miejskich i wiejskich eksploatowanych przez Głubczyckie Wodociągi i
Kanalizację Sp. z o.o. w Głubczycach.
Miasto w przeważającej części zaopatrywane jest w wodę z wodociągu zlokalizowanego w
Głubczycach przy ul. Powstańców - Mickiewicza. Z tego wodociągu zasilane są również
okoliczne miejscowości: Bogdanowice, Gadzowice, Gołuszowice, Krzyżowice, Nowy Rożnów,
Równe, Bernacice, Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Nowa Wieś, Grobniki i Zawiszyce.
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców pozostałych miejscowości odbywa się poprzez wodociągi
zbiorowe zasilane w wodę z 10 ujęć wodociągowych wyposażonych w 21 studni głębinowych
oraz przez wodociągi lokalne.
Wodociągi zbiorowe posiadają następujące miejscowości:
− Klisino – wodociąg ten zaopatruje w wodę wsie Klisino, Kietlice, Biernatów, Biernatówek,
Lisięcice,
− Braciszów – wodociąg dostarcza wodę dla mieszkańców wsi:
Pietrowice,

Braciszów, Ciermięcice,

− Krasne Pole – wodociąg zaopatruje w wodę wsie: Krasne Pole i Chomiąża,
− Tarnkowa – wodociąg dostarcza wodę dla wsi Tarnkowa, Ściborzyce Małe i Pomorzowiczki.
Wodociągi lokalne posiadają wioski: Debrzyca, Dobieszów, Mokre, Pomorzowice.
Własne ujęcia wody posiadają ponadto: Nowe Sady, Kwiatoniów, Grobniki, Widok, Bernacice
Górne, Zopowy Osiedle, Nowe Gołuszowice i Chróstno.
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej na terenie miasta i gminy
wynosi 136,5 km. Zlokalizowane są na niej 2 pompownie i 6 zbiorników wody. Długość
przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do odbiorców wynosi 55,8 km.
Odprowadzanie ścieków - oczyszczalnia
Miasto Głubczyce skanalizowane jest w systemie kanalizacji rozdzielczej, obejmującej
95% odbiorców wody. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 23,7 km i 12,4 km przyłączy.
Skanalizowane są również dwie sąsiadujące z miastem wsie: Gadzowice i Gołuszowice. Wody
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opadowe kierowane są oddzielną siecią kanałów deszczowych i wprowadzane do rzeki Psiny.
Miasto posiada nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą
w technologii BIO-SYMBIO, gwarantującą przy optymalnym zużyciu energii głębokie usuwanie
ładunków zanieczyszczeń w tym związków azotu i fosforu. Przepustowość oczyszczalni wynosi:
Qdśr 6 915 m3/dobę, Qdmax 9550 m3/dobę, RLM = 73 250.
Zorganizowane systemy odprowadzania ścieków, wybudowane w latach 1970-1990,
znajdują się w: Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach, Widoku, Głubczycach Sady,
Chróstnie, Nowych Gołuszowicach, Nowych Sadach oraz Pomorzowicach.
Wywóz nieczystości - wysypisko
Miasto posiada wysypisko odpadów bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych.
Zlokalizowane w południowej części miasta przy drodze z Głubczyc do Rożnowa przyjmuje
odpady z całej gminy. Powierzchnia wysypiska wynosi 4,6 ha, zaś z uwzględnieniem pasa zieleni
izolacyjnej 5,78 ha.
Energetyka
W Głubczycach znajduje się Główny Punkt Zasilania z dwoma transformatorami 16
MVA. Z GPZ Głubczyce wyprowadzone są ciągi kablowe i napowietrzne 15 kV o łącznej
długości 178,16 km. Ponadto na terenie gminy znajduje się 129 stacji transformatorowych
15/0,4 kV, w tym 39 stacji transformatorowych zasilających miasto Głubczyce. Zakład
Energetyczny Opole S.A. Rejon Kędzierzyn-Koźle, który jest dostawcą energii, zasila również 15
stacji transformatorowych, będących w eksploatacji innych użytkowników. Wymienione stacje
transformatorowe zasilają na terenie gminy 135,4 km sieci napowietrznej NN, 14,2 km sieci
kablowej NN i 81,5 km sieci oświetleniowej.
Zaopatrzenie w gaz
Głubczyce zgazyfikowane są gazem ziemnym niskoprężnym. Przez pozostały teren gminy
przebiega gazociąg systemowy relacji Nysa – Racibórz. Na terenie gminy zlokalizowane są:
− 4 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia,
− 4 stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia.
Na terenie gminy z gazu ogółem korzysta ponad 7,5 tys odbiorców. Długość sieci gazowej
rozdzielczej niskiego ciśnienia wynosi 60,8 km, zaś średniego ciśnienia 1,8 km.
Ciepłownictwo
Na terenie miasta znajduje się kilkanaście kotłowni lokalnych zaopatrujących
budownictwo wielorodzinne. Produkcję oraz dystrybucję ciepła na terenie miasta prowadzą
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach, Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego oraz Zakłady Piwowarskie S.A.
Telekomunikacja
W mieście i gminie istnieje nowoczesna sieć telekomunikacyjna przewodowa,
zapewniająca mieszkańcom łączność telefoniczną realizowaną przy pomocy automatycznej
centrali.
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Teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej analogowej operatora PTK
Centertel, GSM Plus oraz Era GSM.
2.4.5. Własność nieruchomości.
Szczególny charakter gminy jako podmiotu publiczno-prawnego powołanego przede
wszystkim do pełnienia zadań publicznych ma wpływ na określenie miejsca gminy na rynku
właścicieli nieruchomości. Posiadanie nieruchomości umożliwia osiąganie przychodów, ale
pociąga też za sobą konieczność ponoszenia kosztów związanych z ich bieżącym utrzymaniem i
remontami. Właściwa ocena relacji między wpływami a kosztami związanymi z posiadaniem
i użytkowaniem danej nieruchomości jest podstawą racjonalnego ekonomicznie gospodarowania
nieruchomościami komunalnymi.
Nieruchomości, stanowiące własność gminy można dla celów praktycznych podzielić na:
− grunty nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
− grunty nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo inne niż mieszkaniowe,
− grunty nie zabudowane przeznaczone dla celów rolniczych,
− grunty nie zabudowane przeznaczone pod zieleń,
− grunty leśne,
− grunty przeznaczone pod drogi, place i pasy drogowe,
− grunty przeznaczone pod urządzenia infrastruktury technicznej, melioracyjne, wysypiska
śmieci itp.,
− nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i wyodrębnione lokale mieszkalne
w nieruchomościach wspólnych,
− nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi,
− nieruchomości zabudowane budynkami służącymi działalności gospodarczej.
Miasto posiada wolne tereny inwestycyjne. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.
Są to mocne strony gminy, starającej się pozyskać inwestorów.
2.4.6. Strefy ochrony konserwatorskiej
Na terenie miasta Głubczyce wyodrębniono dwie strefy ochrony konserwatorskiej. Są to:
− strefa "A" - obejmująca rynek wraz z terenami przyległymi w granicach pozostałości murów
obronnych
− strefa "B" - obejmująca pozostałą część miasta zabudowana obiektami zrealizowanymi przed
1945 rokiem
2.5.

Gospodarka

2.5.1. Zalety gminy.
Do zalet gminy, mających wpływ na jej gospodarkę należą:
1. Bliskość granicy i przejścia granicznego.
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2. Bardzo dobre warunki przyrodniczo-techniczne w rolnictwie.
3. Baza dla przemysłu przetwórczego.
4. Dobry stan infrastruktury technicznej
5. Dobrze rozwinięta sieć dróg.
6. Wykształcona średnia i wyższa kadra techniczna.
7. Czyste środowisko.
2.5.2. Bogactwa naturalne
Na terenie gminy Głubczyce znajdują się trzy udokumentowane złoża surowców
mineralnych:
− złoże piaskowca „Braciszów”, położone na obszarze Przedgórza Sudetów Wschodnich we
wsi Braciszów. Złoże stanowią wychodnie piaskowców, które budują górę Hulberga o
wysokości ponad 400 m n.p.m. Kopalinę użyteczną stanowią piaskowce wieku karbońskiego.
Użytkownikiem złoża jest PP Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych w Niemodlinie.
Zakład Przeróbczy Kopalni Piaskowca produkuje grys, kliniec, tłuczeń i kruszywo drobne
granulowane, które znajdują zastosowanie jako kruszywa drogowe i budowlane. W
odróżnieniu od kruszyw naturalnych (piasek, żwir, pospółka) są to kruszywa łamane.
Zdolność produkcyjna złoża wynosi 100 tys. ton rocznie.
− złoże łupków fylitowych „Chomiąża”, znajdujące się na zboczu wzgórza w pobliżu wsi
Chomiąża. Jest to jedno z dwóch występujących w Polsce złóż. Kopalinę stanowią skały ilaste
drobnoziarniste, czarno zabarwione o strukturze łupkowej. Surowiec ten może być
stosowany do produkcji nośników pylastych środków ochrony roślin oraz jako posypka
papowa. Złoże „Chomiąża” nie jest obecnie eksploatowane. Zasoby złoża wynoszą 0,31 mln
ton.
− złoże kruszywa naturalnego „Zubrzyce” położone w odległości około 500 m na południowy
zachód od wsi Zubrzyce przy drodze do Chróstna. Surowiec stanowią piaski z małą
zawartością drobnego żwiru. Złoże nie jest obecnie eksploatowane. Zasoby złoża wynoszą
1,18 mln ton.
2.5.3. Rolnictwo
Klimat stwarza korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Jest ono dominującą gałęzią
gospodarki w gminie Głubczyce.
Struktura użytków rolnych gminy Głubczyce w roku 2003 przedstawiała się następująco:
Powierzchnia gminy Głubczyce ogółem

29.433 ha

z tego:
A. użytki rolne

23.528 ha

w tym:
− grunty orne
− sady

20.916 ha
145 ha
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− łąki trwałe

865 ha

− pastwiska

15.021 ha

B. grunty pod lasami i zadrzewieniami

3.080 ha

C. pozostałe grunty i nieużytki

2.825 ha

Średnia wielkość gospodarstwa prywatnego wynosi 5,73 ha. 70% z nich to gospodarstwa o
wielkości nie przekraczającej 10 ha. Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych wg
powierzchni przedstawia się następująco:
1 - 2 ha

881 gospodarstw

2 - 5 ha

553 gospodarstw

5 - 15 ha

616 gospodarstw

15 – 50ha

154 gospodarstw

50 –150 ha

13 gospodarstw

powyżej 150

5 gospodarstw

Struktura upraw w 2003 roku
zbożowe

17.450 ha

okopowe

1.730 ha

przemysłowe

409 ha

pozostałe uprawy i rośliny pastewne

1.277 ha

odłogi i ugory

50 ha

Wysoki udział upraw zbożowych w strukturze upraw w roku 2003 jest następstwem
wymarznięcia zimowego upraw ozimych w roku 2002/2003.
Wydajność roślin uprawnych wg szacunku w roku 2003
− pszenica ozima

43 q/ha

− jęczmień jary

− pszenica jara

41 q/ha

− ziemniaki

195 q/ha

− żyto

32 q/ha

− buraki cukrowe

320 q/ha

− jęczmień ozimy

41 q/ha

− rzepak ozimy

15 q/ha

− kukurydza

57 q/ha

− trwałe użytki zielone

49 q/ha

43 q/ha

2.5.4. Analiza stanu podmiotów na terenie gminy
Według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku na terenie miasta i gminy w systemie
REGON zarejestrowanych było 2161 podmiotów gospodarki narodowej (osób prawnych,
samodzielnych jednostek bez osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą). W porównaniu do roku 2001 liczba zarejestrowanych jednostek wzrosła o 73
przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 2. Liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON na terenie miasta i gminy Głubczyce w latach
1995-2002

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON
Ogółem

w tym:
miasto

teren wiejski

1995

889

701

188

1996

1 163

885

278

1997

1 284

970

314

1998

1 364

1 047

317

1999

1 552

1 211

341

2000

1 837

1 452

385

2001

2088

1 644

444

2002

2161

1 696

465

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego
Szczegółowe informacje dotyczące firm jednoosobowych, prowadzących działalność
gospodarczą na własny rachunek na podstawie zgłoszenia do ewidencji, prowadzonej przez
Burmistrza Gminy Głubczyce, zawiera tabela przedstawiona niżej:
Tabela 3. Zmiany w liczbie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia do
ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Głubczyc w latach 1993-2004.
Zmiany w liczbie przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie zgłoszenia do ewidencji
Liczba
zarejestrowanych w
trakcie danego roku
przedsiębiorców

Liczba
przedsiębiorców
wyrejestrowanych
w trakcie roku

Liczba przedsiębiorców wg
stanu na dzień 31 grudnia

1993

189

198

884

1994

260

219

925

1995

258

230

953

1996

265

205

1 013

1997

228

118

1 123

1998

219

196

1 146

1999

221

233

1 134

2000

208

162

1 180
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2001

343

283

1 240

2002

122

180

1 182

2003

119

149

1 152

2004.05.31

52

58

1 146

Źródło: Wydział Działalności Gospodarczej, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej UM Głubczyce
Według stanu na dzień 31 maja 2004 r. na terenie miasta i gminy działa 1146 firm
prowadzących działalność na podstawie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W tej
liczbie mieszczą się zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnicy spółek cywilnych, którzy są
zobowiązani rejestrować działalność gospodarczą jako odrębni przedsiębiorcy. Liczba ta
obejmuje również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i
zezwoleń, którzy do dnia 1 stycznia 2001 roku nie byli objęci ewidencją.
2.5.5. Struktura podstawowych branż na terenie gminy
Dominującą branżą przemysłu w gminie Głubczyce jest przetwórstwo rolno-spożywcze:
− przetwórstwo mleka,
− produkcja napojów chłodzących,
− produkcja piwa i słodu,
− piekarnie oraz cukiernie,
− rzeźnia, masarnia,
W mieście, poza przetwórstwem rolno-spożywczym, rozwija się także: budownictwo, przemysł
metalowy – produkcja grzejników centralnego ogrzewania i bojlerów ogrzewania wody oraz
przemysł farmaceutyczno-kosmetyczny.
Z analizy danych statystycznych dotyczących struktury branżowej firm, działających na
terenie miasta i gminy wynika, że 20% przedsiębiorców prowadzi działalność w zakresie
przemysłu (w tym: budownictwo i energetyka), 49% - w zakresie handlu i usług, 25% stanowią
firmy z tzw. otoczenia biznesu (finanse, pośrednictwo, konsulting), zaś pozostałe, w tym również
rolnictwo – 6%.
Niewykorzystywanie płodów rolnych w obrębie gminy i istniejące rezerwy w zakresie
produkcji rolnej oraz bliskość potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych
stwarzają korzystne warunki do inwestowania w rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i usług
z rolnictwem związanych. Sprzyja temu bliskość dużych rynków zbytu oraz rozwój współpracy
gospodarczej .
2.5.6. Lokalny rynek pracy
Lokalny rynek pracy dysponuje niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc
pracy. Stabilności zatrudnienia nie gwarantują również osoby fizyczne prowadzące własną
działalność gospodarczą, nie tworzące nowych miejsc pracy, bądź też zatrudniające mniej niż 5
pracowników.
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Tabela 4. Liczba pracujących na terenie miasta i gminy Głubczyce w latach 1995-2002

Pracujący ogółem
w tym:

Ogółem

miasto

teren wiejski

1995

5 935

4 395

1 540

1996

5 897

4 415

1 482

1997

5 937

4 389

1 548

1998

5 978

4 538

1 440

1999

5 947

4 546

1 401

2000

5 635

4 328

1 307

2001

5 574

4 330

1 244

2002

5 404

4 181

1 223

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego
Według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku jednostki gospodarcze zatrudniały 5 404
osób, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 170 miejsc pracy z tego o 149
miejsc pracy w mieście i 21 miejsc na terenach wiejskich.
Informacje dotyczące powiatu głubczyckiego oraz województwa przedstawia poniższa tabela:
Tabela 5. Liczba pracujących na terenie powiatu głubczyckiego oraz województwa, gmin i miast ogółem w latach
1995-2002
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

11074

11121

10756

10530

10024

9580

9334

8958

województwo opolskie
OGÓŁEM

252239

253005

252015

248501

236416

211284

196908

186786

gminy miejsko-wiejskie

130520

129739

129935

128394

120656

107886

98743

92253

32521

32468

32245

30948

28312

25885

23541

22452

193840

195419

194481

192897

184630

165258

155788

147473

58399

57586

57534

55604

51786

46026

41120

39313

powiat głubczycki

gminy wiejskie
miasta
wsie

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego
Do najważniejszych firm produkcyjno-usługowych z punktu widzenia zatrudnienia
pracowników zaliczyć należy: Top-Farms „Głubczyce” sp. z o.o., Zakłady Piwowarskie
„Głubczyce” S.A, TOSKA sp. z o.o., PPKS Głubczyce, Spółdzielnia Inwalidów „Piast” Z.P.Ch.,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” sp. z
o.o. PSS „Społem”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., Spółdzielnia
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Mieszkaniowa, Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,, „Merkury” sp. z o.o., RSP w
Klisinie, Usługi Komunalne sp. z o.o., Spółdzielnia „Odnowa” w Opolu Z.P.Ch. O/Głubczyce ,
Urząd Pocztowy w Głubczycach.
Do największych pracodawców spośród firm prywatnych wymienić należy: P.P.U.H.
Galmet s.j.”, Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet”, Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski", F.H.U. „Mega", Stacja Paliw – Karol Galara,
Piekarnia „Keks” Handel – Janusz Gałecki, F.H.U. „ZKW” Zdzisława Kierod, Firma Handlowo
– Usługowa „Złoty Kłos”, Cukiernia „Keks” Hurt – Detal Marek Gałecki, P.P.U.H. „Lonkas”,
P.P.H. Kosmed Zbigniew Leżański, Piekarnictwo Jan Malik oraz Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe „Krokus”.
Spośród jednostek sfery niematerialnej wymienić należy: Samodzielny Publiczny ZOZ,
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Komenda Powiatowa Policji, Zespól Szkól Mechanicznych,
Zakład Karny, Urząd Miejski w Głubczycach, Zespół Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, Urząd Skarbowy, Bank
Zachodni S.A., Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Podstawowa nr 1,
Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu.
2.5.7. Bezrobocie
Według stanu na dzień 29.02.2004 roku liczba osób bezrobotnych na terenie gminy
Głubczyce wynosiła 2478 osób, z tego 52% bezrobotnych stanowiły kobiety (1289). Liczba ta
była wyższa o 78 osób w porównaniu z 31 grudniem 2003 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku
stanowili zaledwie 14% wszystkich bezrobotnych (348osób). W porównaniu do 31 grudnia 2003
roku liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku zwiększyła się o 53 osoby i wyniosła 2130. Z
ogólnej liczby bezrobotnych 1100 zamieszkuje na wsi. Stanowi to 44,4% ogólnej liczby
zarejestrowanych bezrobotnych. Pozostała grupa osób (1365) zamieszkuje w mieście.
Wskaźnik bezrobocia na terenie powiatu Głubczyce ukształtował się na poziomie 25% i
był jednym z najwyższych wśród pozostałych powiatów województwa opolskiego oraz wyższy od
średniej dla województwa opolskiego (21,7%)
−
−
−
−
−

Do negatywnych cech bezrobocia gminy Głubczyce należą:
brak nowych miejsc pracy,
wzrost liczby osób aktywnych zawodowo,
wysoki poziom bezrobocia,
wysoki udział długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 6
miesięcy;
w strukturze wiekowej bezrobotnych największy udział stanowią bezrobotni w przedziale
wieku 18 do 34 lat oraz w wieku od 25 do 34 lat. Najniższe bezrobocie wystąpiło w grupie
osób powyżej 55 roku życia.

− niskie kwalifikacje bezrobotnych - najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby
z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym oraz z wykształceniem
zasadniczym zawodowym, co oznacza iż osoby z tym wykształceniem mają największe
problemy ze znalezieniem pracy.
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2.6.

Sfera społeczna

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna terenu
Do 2002 roku liczba ludności miasta i gminy Głubczyce systematycznie zmniejszała się
(w latach 1995-2002 liczba ludności w gminie zmniejszyła się o 3,8% z 25.565 mieszkańców do
24.593 w roku 2002). Udział mieszkańców miasta w ogólnej liczbie mieszkańców gminy
kształtował się od 54,5% w roku 1995 do 55,5% w roku 1998. W roku 2002 wskaźnik ten
wyniósł 55,4%. Struktura mieszkańców według płci kształtuje się od kilku lat na stałym
poziomie 48-49%. W roku 2002 mężczyźni stanowili 48,9% ludności gminy. W roku 2002
współczynnik feminizacji wyniósł 104,4 co oznacza, że. na 100 mężczyzn przypadało 104,4
kobiet. Współczynnik ten zbliżony jest do poziomu z roku 1995.
Liczba małżeństw w roku 2002 wyniosła 129. Największą liczbę małżeństw odnotowano w roku
1999 (161), zaś najniższą w roku 1998 (102).
Od kilku lat przyrost naturalny w gminie wykazuje wartości ujemne. Najniższy przyrost
odnotowano w roku 1999 (-65). W roku 2002 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie –32.
Informacje te zawarte są w poniższej tabeli:
Tabela 6. Liczba ludności miasta i gminy Głubczyce w latach 1995-2002

Rok

Miasto

kobiety

Małżeństwa
ogółem

Urodzenia
żywe
ogółem

Zgony
ogółem

Przyrost
naturalny
ogółem

13.933

6.732

7.201

81

138

141

-3

Wieś

11.632

5.781

5.831

58

119

166

-47

Razem

25.565

12.513

13.052

139

257

307

-50

13.958

6.739

7.219

77

155

135

20

Wieś

11.503

5.725

5.778

60

115

136

-21

Razem

25.461

12.464

12.997

137

270

271

-1

13.921

6.712

7.209

85

153

132

21

Wieś

11.417

5.680

5.737

57

143

141

2

Razem

25.330

12.392

12.946

142

296

273

23

13.982

6.737

7.245

60

150

147

3

Wieś

11.228

5.616

5.610

42

112

150

-38

Razem

25.208

12.353

12.855

102

262

297

-35

13.853

6.713

7.140

98

116

129

-13

Miasto

Miasto

Miasto

Miasto

1995

Stan ludności W tym:
wg
faktycznego
miejsca
zamieszkania mężczyźni
ogółem stan
na 31 XII

1996

1997

1998

1999
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Wieś

11.193

5.598

5.595

63

94

146

-52

Razem

25.046

12.311

12.735

161

210

275

-65

13.834

6.687

7.147

85

126

149

-23

Wieś

11.206

5.614

5.592

64

107

146

-39

Razem

25.040

12.301

12.739

149

233

295

-62

13.844

6.704

7.140

75

128

144

-16

Wieś

11.141

5.591

5.550

57

111

148

-37

Razem

24.985

12.295

12.690

132

239

292

-53

13.633

6.555

7.078

67

124

136

-12

Wieś

10.960

5.474

5.486

62

111

131

-20

Razem

24.593

12.029

12.564

129

235

267

-32

Miasto

Miasto

Miasto

2000

2001

2002

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego
2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców
Większość zasobów mieszkaniowych w gminie pochodzi z okresu przedwojennego.
Stanowią one około 63% ogółu zasobów gminy, w tym 1/3 stanowią zasoby bardzo stare, bo
pochodzące jeszcze sprzed I wojny światowej. Oznacza to, że w gminie są bardzo pokaźne
zasoby mieszkaniowe, które z reguły wymagają modernizacji ze względu na małe przystosowanie
zdecydowanej większości mieszkań do współczesnych standardów mieszkaniowych i
niezadowalające, a w niektórych elementach wyposażenia, słabe wyposażenie we współczesne
urządzenia lub instalacje techniczne. Jednocześnie część z nich w okresie najbliższych 15-20 lat
będzie wymagała wzburzeń, odtworzeń, bądź remontów kapitalnych (około 900 mieszkań). W
mieście zdecydowanie dominuje zabudowa wielorodzinna, stanowiąca około 2/3 ogólnych
zasobów mieszkaniowych.
Istniejące na terenie miasta i gminy Głubczyce zasoby mieszkaniowe znajdują się w gestii:
− Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Głubczycach
− Zarządu Budynku Komunalnego w Głubczycach
− Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
− Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowa "Kombinat"
− Agencja ABC II
− "Administrator"
− osób prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami budynków
Miasto posiada wolne tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne.
2.6.3. Charakterystyka podstawowych urządzeń usługowych
Ochrona zdrowia
Podstawową opiekę zdrowotną na terenie miasta i gminy Głubczyce sprawują:
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− Przychodnia Powiatowa w Głubczycach,
− Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lisięcicach,
− Szpital Powiatowy w Głubczycach,
− Pogotowie Ratunkowe w Głubczycach,
− Stacja Dializy Pozaustrojowej w Głubczycach,
oraz przychodnie prywatne: "Medical" w Mokrem Kolonii i "Familia" w Głubczycach, ul.
Niepodległości.
Opieka społeczna
Zadania w zakresie pomocy społecznej w gminie realizowane są przez:
− gminę w ramach zadań własnych (Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, Dom
Dziennego Pobytu w Głubczycach), zadań zleconych (Ośrodek Pomocy Społecznej w
Głubczycach) i powierzonych (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych
Gołuszowicach)
− powiat (Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w
Głubczycach, Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Dom Pomocy Społecznej w Radyni)
− inne jednostki, poza strukturami pomocy społecznej (Stacja Opieki Caritas Głubczyce,
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych – Kluby Samopomocowe AA o
Al-Anon)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach jest jednostką organizacyjnie powołaną
przez władze gminy do organizowania i świadczenia pomocy mieszkańcom miasta i gminy.
Ośrodek realizuje zadania wynikające z kilku ustaw. Pierwszą z nich jest ustawa o pomocy
społecznej, która weszła w życie 1 maja 2004 r. określając nowe zadania do realizacji przez OPS.
Do dnia 30.12.2003 r. Ośrodek realizował następujące zadania:
1. Zadania zlecone gminie - w ramach tych zadań w roku 2003 Ośrodek przyznał i wypłacił:
− zasiłki stałe przysługujące ojcu lub matce dziecka niepełnosprawnego lub ze znacznym
stopniem niepełnosprawności w związku z koniecznością sprawowania opieki nad
dzieckiem - 55 osób
− zasiłki stałe wyrównawcze z tytułu całkowitej niezdolności do pracy osób nie
posiadających uprawnień do renty inwalidzkiej - 115 osób
− renty socjalne (od 1 X 2003r. wypłaca je ZUS) - 169 osób
− zasiłki okresowe gwarantowane - 5 osób
− zasiłki okresowe - 189 rodzin
− zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 59 kobiet
− specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 osoby
2. Zadania własne gminy
− zasiłki celowe - 812 rodzin
− posiłki - 745 dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 36
osobom samotnym nie posiadających źródła dochodu
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− sprawienie pogrzebu 3 osobom samotnym
− usługi opiekuńcze nad chorym w domu - 33 osoby
− praca socjalna świadczona na rzecz 1.426 rodzin.
Inne zadania Ośrodek realizował na podstawie ustawy o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych, i tak w 2003 r. wypłacono:
− zasiłki rodzinne dla 27 dzieci
− zasiłki pielęgnacyjne 96 osobom.
Kolejne zadanie to dodatki mieszkaniowe, które wypłacono 655 rodzinom. Ponadto od
dnia 1 maja 2004 r. Ośrodek przejął zadania wynikające z nowej ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
W ramach zadań własnych o charakterze fakultatywnym gmina prowadzi Dzienny
Domu Pobytu w Głubczycach. Realizuje on swe statutowe zadania udzielając pomocy dla 76
osób rencistom i emerytom zapewniając im odpowiednie warunki do wielogodzinnego
przebywania. Do zadań Domu należy tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego
przebywania w nich osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy :
− zaspakajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych,
− organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
− zapewnienie całodziennego wyżywienia ,a w wyjątkowych wypadkach co najmniej 1-go
posiłku(obiad ) ,
− udostępnienia urządzeń do utrzymania higieny osobistej.
Osoby korzystające z wyżywienia ponoszą odpłatność wg tabeli zatwierdzonej przez Burmistrza.
Dom w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizuje usługi
opiekuńcze nad chorym w domu. Usługi te wykonywane są wg. decyzji z OPS. Za usługi te
podopieczni ponoszą częściową odpłatność wg. ustalonej i zatwierdzonej przez gminę. Z tej
formy pomocy korzystało 33 osoby.
Dom realizuje także usługi specjalistyczne zlecone przez OPS. Z tej formy skorzystały 4
osoby. Za usługi podopieczni ponoszą częściową odpłatność według Obwieszczenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
W Domu Dziennego Pobytu 3 x w tygodniu prowadzona jest też gimnastyka zdrowotna
dla emerytów i rencistów.
W ramach zadań powierzonych gminie przez powiat prowadzony jest Środowiskowy
Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, realizujący statutowe zadania w zakresie
opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie poprzez:
− niesienie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzoną sprawnością
umysłową, które nie wymagają opieki szpitalnej oraz mają zapewnioną wystarczającą opiekę i
warunki bytowe w miejscu zamieszkania,
− reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz
kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich,
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− dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w
życiu politycznym, kulturalnym i religijnym danej społeczności,
− organizację całokształtu spraw związanych z życiem osób niepełnosprawnych w środowisku
zamieszkania,
− terapię zajęciową,
− prowadzenie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia
pracy,
− pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
− stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia
codziennego i realizacji zadań życiowych,
− współpracę z rodzinami osób korzystających ze świadczeń jednostki, poradnictwo i pomoc w
rozwiązywaniu problemów życiowych,
− tworzenie grup samopomocowych spośród członków Domu i ich rodzin i woluntariuszy,
− udzielanie pomocy polegającej na udostępnieniu miejsca w Domu oraz zaspokajanie
niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych podopiecznych.
Zadania te są realizowane poprzez całodzienną opiekę pielęgniarską, lekarską i logopedyczną nad
podopiecznymi. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne, jak również rehabilitacyjne. Z usług Domu
Samopomocy korzystają osoby kierowane na podstawie decyzji wydanych przez Ośrodki Pomocy
Społecznej w Głubczycach, Branicach, Baborowie i Kietrzu. Ich liczba waha się w granicach 3035 osób. Kierownictwo Domu Samopomocy współpracuje z Fundacją do Walki z Kalectwem
oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Środki na finansowanie działalności Domy Samopomocy pochodzą z Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecznej.
Edukacja podstawowa i gimnazjalna w Głubczycach
Elementami systemu oświaty, będącymi przedmiotem analizy, są:
− przedszkola,
− szkoły podstawowe i gimnazja,
− szkoły ponadgimnazjalne,
− placówki specjalne.
Zarządzaniem gminną oświatą zajmuje się Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu z siedzibą w
Głubczycach przy ul. Olimpijskiej 1
Przedszkola
Na terenie miasta i gminy znajdują się 3 samodzielne przedszkola oraz 7 oddziałów
funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz 2 oddziały zamiejscowe. Łącznie liczba
oddziałów wynosi 28. Placówki te obejmują opieką przedszkolną 595 dzieci, co stanowi około
66,4% ogółu dzieci w wieku 3-6 lat. Istniejąca baza przedszkolna daje możliwość objęcia opieką
przedszkolną 81,6% dzieci, co oznacza iż istniejące miejsca nie są w pełni wykorzystane. Jedną z
przyczyn niepełnego wykorzystania istniejących miejsc, obok czynnika społeczno-
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ekonomicznego, determinującego aktualne wykorzystanie miejsc w placówkach przedszkolnych,
jest - charakterystyczne dla miasta i gminy Głubczyce – nierównomierne rozmieszczenie
przestrzenne istniejących placówek
Uwzględniając obecny wskaźnik uczestnictwa w opiece przedszkolnej oraz prognozę
demograficzną, można uznać, iż w najbliższych latach nie wystąpi potrzeba tworzenia
dodatkowych miejsc przedszkolnych.
Tabela 7. Liczba oddziałów, dzieci oraz miejsc w przedszkolach na terenie miasta i gminy Głubczyce w latach
2004-2007
Ilość
oddziałów

Ilość dzieci

Ilość miejsc

Przedszkole nr 1, ul.
Kochanowskiego

6

123

150

Przedszkole Nr 3, ul. Wałowa

7

175

175

Przedszkole Nr 6, ul. Niepodległości

4

86

125

Przedszkola:
na terenie miasta:

Ilość dzieci
wieku 3-6 lat

Razem miasto:

04/05

05/06

06/07
460

17

384

450

489

459

Lisięcice

2

48

50

74

70

Pietrowice

1

19

25

60

56

Gołuszowice

1

28

50

34

37

Bogdanowice

1

20

30

39

38

Zopowy

1

14

25

66

67

Głubczyce Sady

1

16

25

19

16

Grobniki

1

26

25

59

54

Klisino

1

25

25

37

36

Ściborzyce Małe

1

15

25

20

14

Razem gmina:

10

211

280

408

388

Ogółem:

27

595

730

897

847

na terenie gminy:

w

Źródło: Dane Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
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Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne na terenie miasta i gminy dysponuje 11 obiektami o
łącznej liczbie 140 pomieszczeń do nauki oraz 10 salami gimnastycznymi, do których uczęszcza
łącznie 2612 uczniów. Średni wskaźnik ilości uczniów na pomieszczenie lekcyjne wynosi w skali
miasta 24,4 uczniów i 12 uczniów w skali gminy. Wskaźnik maksymalny ustalony przez resort
oświaty wynosi 25 uczniów na pomieszczenie do nauki. Wskaźnik charakteryzujący stan bazy
szkolnej kształtuje się zatem korzystnie, co świadczy o dobrych warunkach nauczania w
istniejących obiektach.
Tabela 8. Liczba oddziałów, uczniów, pomieszczeń i sal gimnastycznych w szkołach podstawowych na terenie
miasta i gminy Głubczyce w latach 2004-2010

Treść

04/05

05/06

‘06/07

‘07/08

‘08/09

‘09/10

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
Ilość oddziałów
Ilość uczniów

19

19

18

17

16

15

405

430

425

401

397

392

średnia liczba uczniów na oddział

22

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

23

na terenie miasta

Sale gimnastyczne

1
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. Korczaka ul. Kochanowskiego 2

Ilość oddziałów

19

19

18

17

16

15

540

528

502

473

445

421

średnia liczba uczniów na oddział

25

26

26

26

25

25

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

21

Ilość uczniów

Sale gimnastyczne

2

Razem miasto
ilość oddziałów

38

38

36

34

32

30

ilość uczniów

945

958

927

874

842

813

średnia liczba uczniów na oddział

24

25

25

25

26

27

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
44
pracownie)
sale gimnastyczne

3
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Basen (Sz.P. Nr 2)

1
Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Im Jana Pawła II

ilość oddziałów

6

6

6

6

6

6

113

104

97

91

91

92

średnia liczba uczniów na oddział

19

17

16

15

15

15

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

11

ilość uczniów

sale gimnastyczne

1
Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach im. H. Sienkiewicza

ilość oddziałów

6

6

6

6

6

6

ilość uczniów

65

64

58

56

54

58

średnia liczba uczniów na oddział

14

10,7

9,7

9,3

9

9,7

na terenie gminy

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

8

sale gimnastyczne

1
Szkoła Podstawowa w Lisięcicach im. Weteranów II wojny św.

ilość oddziałów

6

6

6

6

6

6

ilość uczniów

141

135

130

120

115

111

średnia liczba uczniów na oddział

23,5

22,5

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

9

sale gimnastyczne

1
Szkoła Podstawowa w Zopowych im. M. Kopernika

ilość oddziałów

6

6

6

6

6

6

ilość uczniów

116

108

105

103

105

98

średnia liczba uczniów na oddział

19,3

18

17,5

17,1

17,5

16,3

6

6

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

8

sale gimnastyczne

Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach im. M. Konopnickiej

ilość oddziałów

6

6

6

6
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ilość uczniów
średnia liczba uczniów na oddział

77

72

58

56

58

62

12,8

12

9,7

9,3

9,7

10,3

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

9

sale gimnastyczne

1
Szkoła Podstawowa w Klisinie im.K. Makuszyńskiego

ilość oddziałów

6

6

6

6

6

6

ilość uczniów

90

95

88

90

96

91

średnia liczba uczniów na oddział

15

15,8

14,6

15

16

15,1

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

8

sale gimnastyczne

1
Szkoła Podstawowa w Grobnikach im. M. Konopnickiej

ilość oddziałów

6

6

6

6

6

6

82

84

82

84

86

83

13,6

14

13,6

14

14,3

13,8

42

42

42

42

42

42

ilość uczniów

684

662

618

600

605

595

średnia liczba uczniów na oddział

16,2

15,7

14,7

14,2

14,4

14,1

ilość uczniów
średnia liczba uczniów na oddział
ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)

9

sale gimnastyczne

Razem gmina

ilość oddziałów

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne,
pracownie)
sale gimnastyczne

62
5

Ogółem szkoły podstawowe
ilość oddziałów

80

80

78

76

74

72

ilość uczniów

1629

1620

1545

1474

1447

1408

średnia liczba uczniów na oddział

20,3

20,2

19,8

19,4

19

19,5

106

107

8

8

ilość pomieszczeń
pracownie)
sale gimnastyczne

do

nauki

(izby

lekcyjne,
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Basen

1

Źródło: Dane Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Gimnazja
Tabela 9. Liczba oddziałów, uczniów, pomieszczeń i sal gimnastycznych w gimnazjach terenie miasta i gminy
Głubczyce w latach 2004-2010

Treść

04/05

05/06

‘06/07

‘07/08

‘08/09

09/10

Gimnazjum Nr 1 Głubczyce, ul. Kochanowskiego
ilość oddziałów

24

20

19

18

17

16

604

534

471

448

438

431

średnia liczba uczniów na oddział

25

26,7

24,7

24,8

25,7

26,9

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne, pracownie)

23

23

1

1

ilość uczniów

sale gimnastyczne

Gimnazjum Nr 2 Głubczyce, ul. Raciborska
ilość oddziałów

13

14

13

13

12

12

352

373

348

341

318

299

średnia liczba uczniów na oddział

27

26

26

26

26

24

ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne, pracownie)

11

11

1

1

1

2

3

3

3

Ilość uczniów

26

53

74

75

72

Średnia liczba uczniów na oddział

26

26

24

25

24

ilość uczniów

sale gimnastyczne

Gimnazjum w Lisięcicach

Ilość oddziałów

Ilość pomieszczeń

Razem ze szkołą
podstawową

Sala gimnastyczna

1
Razem

ilość oddziałów

38

36

35

34

32

ilość uczniów

983

960

893

864

828

średnia liczba uczniów na oddział

25,8

26,6

25,5

25,4

25,8
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ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne, pracownie)
sale gimnastyczne

34

34

3

3

Źródło: Dane Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Głubczycach
Nauczanie ponadgimnazjalne na terenie miasta prowadzą obecnie trzy szkoły mieszczące
się w trzech obiektach i dysponujące łącznie 72 pomieszczeniami do nauki. Są to:
− Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, mieszczące się przy ul. Kochanowskiego
22
ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne, pracownie)
sale gimnastyczne

28
1

− Zespół Szkół Mechanicznych, mieszczący się przy ul. Al. Śląskiej 1 i obejmujący: Technikum
Zawodowe, Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową
ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne, pracownie)
sale gimnastyczne

24
1

− Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wł. Szafera, mieszczący się
przy ul. Niepodległości 2 i obejmujący: Technikum Rolnicze, Liceum Ogólnokształcące,
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Technologii Żywności i
Zasadnicza Szkołę Rolnicza
ilość pomieszczeń do nauki (izby lekcyjne, pracownie)
sale gimnastyczne

20
1

Inne obiekty użyteczności publicznej
Biblioteki
Na terenie miasta funkcjonuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, której siedziba
mieści się przy ul. Olimpijskiej 1. Dysponuje blisko 40 000 woluminami.
Domy kultury, świetlice, kluby
Miasto posiada duży wielofunkcyjny Ośrodek Kultury o łącznej powierzchni 2.399 m2,
mieszczący się przy ul. Kościuszki 24. Ośrodek mieści salę widowiskową z 320 miejscami i
pełnym zapleczem, dwie sale wystawowe, dwie sale wykładowe, pracownię muzyczną, pracownie
fotograficzną, modelarnię, kino „Centrum” ze stereofoniczną aparaturą, pracownię plastyczną,
salę do zajęć tanecznych, świetlicę dla młodzieży oraz siedzibę Komendy Hufca ZHP. Posiada
również profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetleniową, która zapewnia zmniejszenie
kosztów własnych przy organizacji imprez.
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W układzie gminy brak jest wyposażenia w usługi podstawowe z zakresu kultury (świetlice
wiejskie) niektórych sołectw (Debrzyca, Opawica, Równe, Pomorzowice, Zawiszyce, Zopowy,
Mokre).
Cmentarze komunalne
Na terenie miasta czynnie funkcjonuje cmentarz komunalny wraz z domem
pogrzebowym. Cmentarz o łącznej powierzchni 5,61 ha jest już w znacznym stopniu
zainwestowany. Konieczne jest podjęcie działań w celu jego rozbudowy bądź też budowy
nowego cmentarza na terenia miasta.
Kultura fizyczna, sport i turystyka
Łączna powierzchnia terenów sportowo-rekreacyjnych w mieście wynosi 15,23 ha, co w
przeliczeniu na mieszkańca miasta daje ok. 10.9 m2. Jedynym problemem do rozwiązania może
być realizacja mniejszych boisk z urządzeniami sportowymi dla potrzeb większych skupisk
zabudowy mieszkaniowej. Również w układzie gminy wskaźnik powierzchni terenów w
przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy jest wysoki, co wynika z charakteru urządzeń. Tylko około
50% sołectw wyposażonych jest jednakże w boisko sportowe.
Aktualny stan bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie obejmuje:


sale gimnastyczne:

− o wymiarach od 18m x 10m - 4 (Szkoły Podstawowe nr 1, nr 3, Szkoła Specjalna, Szkoła
Podstawowa w Lisięcicach);
− o wymiarach od 14m x 8m - 2 (Szkoły Podstawowe: w Bogdanowicach, w Ściborzycach
Małych)
− o wymiarach od 24m x 12m - 2 (Szkoły Podstawowe: nr 2, nr 4)
− o wymiarach od 22mx 9,5m - 1 (LO)
− o wymiarach od 24m x 14m - 2 (Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Mechanicznych)
− sala gimnastyczna - SP w Pietrowicach, szatnia LZS Nowa Wieś


Halę Sportową o wymiarach 49m x 34m - 1 (ZOKiS)



zespół boisk do małych gier o nawierzchni asfaltowej - 3 (LO, Szkoły Podstawowe: nr 2 i 4,
Zespół Szkół Mechanicznych)



korty tenisowe ziemne - 1 (ZOKiS)



stadion sportowy miejski - 1



boiska szkolne (trawiaste) - 3 (Szkoła Podstawowa nr 1, Grobniki, Zopowy)



boiska sportowe do piłki nożnej LZS - 12



szatnie sportowe LZS - 3 (w Bogdanowicach, Lisięcicach i Chomiąży)



baseny kąpielowe:

− kryte - 1 (Szkoła Podstawowa nr 2)
− otwarte - 1
Miejski basen kąpielowy wybudowany został w latach 1978-1989 w miejscu istniejącego
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wcześniej i wyburzonego basenu z roku ok. 1936. W skład kąpieliska wchodzi 5 basenów
kąpielowych: sportowy (olimpijski) - głęboki o wymiarach 50m x 25m (głębokość 2m), średni
- 69m x 24m (głębokość 0,6m - 1,7m), dwa płytkie (69m x 12m (głębokość 0,4m - 1m) oraz
brodzik o wymiarach 54m x 14m (głębokość 40cm). Łączna powierzchnia wody wynosi 6000
m2 a jej objętość 7130 m2. Na terenie basenu znajdują się także natryski z zimną wodą przy
basenie oraz z ciepłą wodą w budynku, przebieralnie, toalety, umywalki z ciepłą wodą, plaże
trawiaste o łącznej powierzchni ok. 60 arów, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci przy
brodziku, zjeżdżalnia, fontanna, parking dla samochodów, stojak na rowery, obiekty
handlowe oraz bufet.


Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy - Camping Pietrowice.
Camping, położony w Pietrowicach w odległości 14 km od Głubczyc w pobliżu przejścia
granicznego RP z Republiką Czeską na terenie o powierzchni ca 12 ha. Na terenie ośrodka
obok domków turystycznych i hotelu, znajdują się, świetlica, stołówka z zapleczem, bufet
wraz z tarasem, pomieszczenie biurowe wraz z recepcją, kuchnia turystyczna, hangar oraz
sanitariaty, kąpielisko z wieżą skoków oraz ślizgawką, staw rybny, kręgielnia oraz boisko do
siatkówki.
W dyspozycji gminy znajduje się:
Tabela 10. Zasoby gminy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Pietrowicach

liczba miejsc

powierzchnia
użytkowa w m2

6 domków turystycznych 3 osobowych

18

126

zespół domków "Jutrzenka" (pokoje dwu i trzyosobowe)

18

152

4

36

24

276

świetlica

87

stołówka z zapleczem

317

bufet

73

taras

105

pomieszczenie biurowe wraz z recepcją

40

kuchnia turystyczna

35

hangar

14

sanitariat ogólny

59

sanitariat

16

Razem

1468

Obiekt

domek pracowniczy
hotel (pokoje dwuosobowe)

Źródło: Dane Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Pozostałe domki, znajdujące się na poszczególnych działkach o łącznej powierzchni
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10.050 m2, będące w dzierżawie, stanowią własność firm, bądź osób prywatnych (19 domków o
łącznej liczbie miejsc 120 i powierzchni użytkowej 1324 m2).
Bezpieczeństwo publiczne
Sprawami bezpieczeństwa publicznego zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w
Głubczycach.
Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie gminy Głubczyce, działa 15 Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to OSP w
Bogdanowicach, Chomiąży, Gadzowicach, Grobnikach, Kietlicach, Klisinie, Lisięcicach,
Mokrem, Nowej Wsi, Pietrowicach, Równem, Ściborzycach Małych, Zawiszycach, Zopowych,
Zubrzycach. Podstawowym problemem OSP jest wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W
złym stanie technicznym jest także większość samochodów bojowych, którymi dysponują straże.
2.6.4. Gospodarka budżetowa gminy.
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, mając do dyspozycji budżet.
Zgodnie z prawem budżetowym budżet gminy jest rocznym planem finansowym, obejmującym:
− dochody i wydatki organów gminy,
− dochody i wydatki komunalnych jednostek budżetowych i zadań własnych gminy,
− wpłaty jednostek organizacyjnych i dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z
budżetem gminy,
− dochody z podatków, opłat i innych należności gmin, określonych ustawami,
− subwencje ogólne z budżetu państwa,
− wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych gminom zadań z zakresu administracji
rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań,
− dochody z majątku gmin,
− źródła pokrycia niedoborów.
W budżecie gminy mogą być także wyodrębnione środki do dyspozycji jednostek
pomocniczych gminy. W uchwale budżetowej Rada określa ponadto:
− wysokość wpływów i wydatków z podziałem na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji
budżetowej (tj. z podziałem na źródła dochodów),
− wysokość sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
− zakres upoważnień Zarządu w dysponowaniu ujętymi w budżecie rezerwami celowymi,
− wysokość sumy pożyczek krótkoterminowych, jakie Zarząd może zaciągać w danym roku
budżetowym.
Dochody gmin można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
− dochody własne, do których zalicza się podatki lokalne (podatki: od nieruchomości, od
środków transportu, od posiadania psów, rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłatę
targową), dochody z majątku gminy (dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości, lokali i
innych składników mienia gminy, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty z tytułu użytkowania

Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

42

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE
wieczystego gruntów, opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania nieruchomości, opłaty
adiacenckie, opłaty z tytułu oddania mienia komunalnego do korzystania), opłatę skarbową
oraz inne dochody należne gminom na mocy odrębnych przepisów (np. opłata
administracyjna, opłaty za parkowanie, wyżywienie w przedszkolach, inne opłaty miejscowe,
np. za zajęcie pasa drogowego, za wycięcie drzew, kary i mandaty);
− udziały w podatkach, stanowiących dochód z budżetu państwa (podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, udział w podatku od
osób fizycznych i prawnych);
− dotacje i subwencje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych.
Spośród wymienionych grup tylko dochody własne uzależnione są od polityki władz
gminy. Jedną z najważniejszych decyzji, jaką rozstrzyga władza lokalna przy planowaniu budżetu
jest ustalenie proporcji między wydatkami konsumpcyjnymi a inwestycyjnymi gminy.
Specyfika wydatków inwestycyjnych gminy polega na tym, że przeważnie nie są to wydatki,
których efektem jest osiąganie wymiernego zysku. Inwestycje dokonywane przez gminę
poprawiają standard życia mieszkańców lub umożliwiają gminie pełnienie jej zadań publicznych, a
także tworzą warunki do tego, aby podmioty gospodarcze mogły inwestować.
2.6.5. Założenia lokalnej polityki przestrzennej.
Do najważniejszych kierunków działań w zakresie lokalnej polityki przestrzennej zaliczyć
trzeba:
1. Zachowanie obecnej sylwety krajobrazowej miasta i odtworzenie kształtu miasta z dwoma
zasadniczymi dominatami wysokościowymi - obok istniejącej wieży kościoła farnego, wieżę
ratusza - przy uczytelnieniu stref ekspozycji tych dominant głównie w widokach z rejonów
dawnych bram miejskich,
2. Zachowanie istniejącego historycznego układu ulic i placów, a w szczególności rynku i Placu
Różanego.
3. Konieczność rewitalizacji rynku z budynkiem ratusza - ważnego elementu krystalizującego
i porządkującego strukturę przestrzenną miasta. Wprowadzenie w parterach pierzei
rynkowych atrakcyjnych usług, przeznaczenie podłogi rynku dla spotkań i wypoczynku,
prezentacji wystaw, teatru ulicznego, itp.
4. Segregacja ruchu pieszego i kołowego.
5. Sanacja strefy zieleni wzdłuż rzeki Psiny oraz stworzenie ciągu zieleni wzdłuż murów
staromiejskich.
6. Konieczność sukcesywnego porządkowania tkanki miejskiej np. poprzez humanizację
budynków, sukcesywną deglomerację obiektów handlowych typu „blaszany pawilon” i na ich
miejscu realizację obiektów o podobnej funkcji ale o charakterze harmonizującym z istniejącą
zabudową.
7. Konieczność wskazania rejonów lokalizacji małych kiosków handlowych i określenia ich
jednolitej formy i charakteru.
8. Nadanie indywidualnych cech ulicom w zależności od hierarchii w sieci ulicznej, znaczenia w
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obrazie miasta (np. ulicy Kochanowskiego, przy której zlokalizowane są głównie obiekty
użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie wielobarwnych chodników, stylowych latarni
ulicznych, ukwieconych wyciszonych fragmentów ulicy z miejscami do siedzenia, miejsc do
parkowania samochodów, ulicom gdzie dominują usługi handlu, gastronomii, itp. poprzez
wprowadzenie wielobarwnych chodników, wywieszek firmowych o podporządkowanym
całości liternictwie, miejsc do parkingowania samochodów).
9. Zróżnicowanie oraz czytelne wydzielenie przestrzeni półpublicznych - przestrzeni
społecznych zespołów mieszkaniowych.
2.7.

Ogólna charakterystyka najważniejszych trendów rozwojowych gminy.

Ocena stanu istniejącego pozwala przyjąć konieczność poszukiwania kierunków rozwoju,
które pozwolą na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów pracy, ziemi i kapitału, jakimi
gmina dysponuje przy dostosowaniu produkcji i usług do potrzeb rynku.
Nadrzędnym celem rozwoju miasta, wynikającym z Raportu o stanie gminy winno być
umacnianie jego funkcji subregionalnego centrum oraz zapewnienie mieszkańcom wzrostu
poziomu życia z poszanowaniem środowiska naturalnego. Celem strategicznym rozwoju terenów
wiejskich winien być jej rozwój wielofunkcyjny.
2.7.1. Wyniki analizy SWOT. Główne problemy rozwojowe gminy.
Ocena cech gminy oraz ich ważności z punktu widzenia ich wpływu na rozwój gminy
dokonana została na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób
zaangażowanych w tworzenie dokumentu strategii rozwoju gminy. Tak powstał przedstawiony
poniżej katalog szans i zagrożeń rozwoju gminy oraz katalog mocnych i słabych jej stron.
Tabela 11. Katalog mocnych i słabych stron gminy. Katalog szans i zagrożeń rozwoju gminy
Mocne i słabe strony gminy
Mocne strony gminy
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nowa oczyszczalnia ścieków.
Bliskość granicy i przejścia granicznego.
Baza dla przemysłu przetwórczego.
Bardzo dobre warunki przyrodniczo-techniczne
w rolnictwie.
Unormowany stan prawny nieruchomości z
przewagą własności prywatnej.
Duża kultura rolna.
Dobry stan infrastruktury technicznej
Istnienie i funkcjonowanie Głubczyckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Wolne tereny z przeznaczeniem na
budownictwo mieszkaniowe.
Duże zaplecze sportowo-szkoleniowe.
Indywidualne budownictwo.
Wykształcona średnia i wyższa kadra techniczna

Słabe strony gminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Wysoki poziom i wzrost bezrobocia.
Brak nowych miejsc pracy.
Brak pełnotowarowego przejścia granicznego.
Niewystarczające przetwórstwo rolnospożywcze.
Brak obwodnicy i dróg szybkiego ruchu.
Brak inwestorów strategicznych.
Odpływ młodych wykształconych ludzi w
poszukiwaniu pracy do dużych aglomeracji
miejskich.
Brak kanalizacji na wsiach.
Znaczne zasoby mieszkaniowe wymagające
remontów i modernizacji.
Deficyt mieszkaniowy.
Brak stacji fitosanitarnej.
Zły stan techniczny dróg.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

oraz nauczycielska.
Centralne położenie siedziby gminy.
Bogata oferta w szkolnictwie średnim
Bogate i aktywne środowisko kulturalne, np.
festiwal pianistyczny i festyn górnośląski.
Dobrze rozwinięta sieć dróg.
Potencjał budowlany: przedsiębiorstwa
budowlane.
Podstawy do tworzenia miejsc pracy w sektorze
rolno-spożywczym.
Uczestnictwo w programie odnowy wsi (10
sołectw).
Powstanie komitetu budowy kanalizacji wsi.
Duża ilość ludzi młodych wchodzących w wiek
produkcyjny.
Równomierny rozkład jednostek osadniczych.
Duża ilość stacji paliw.
Tworzenie się grup producenckich w rolnictwie.
Czyste środowisko.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Stagnacja rozwoju gospodarczego.
Likwidacja kolei.
Ukryte bezrobocie na wsi.
Brak sortowania odpadów.
Niewystarczający stan opieki zdrowotnej i
medycznej.
Słabo rozwinięty przemysł.
Słaby rozwój usług.
Zachwiana jakość przestrzeni miejskiej.
Niski stopień zalesienia.
Brak zbiorników małej retencji wody.

Szanse i zagrożenia rozwoju gminy
Szanse

Zagrożenia

1. Tworzenie nowych miejsc pracy.
2. Urodzajne ziemie.
3. Korzystne warunku przyrodniczo-krajobrazowe
(pł. zachodnia część gminy) – rozwinięcie bazy
turystycznej na pograniczu.
4. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości
oraz likwidacja barier ograniczających ich
rozwój.
5. Bliskość granicy czeskiej i rozbudowa przejścia
granicznego – możliwość rozwoju współpracy
handlowej, turystycznej, kulturalnej,
oświatowej.
6. Bardzo dobre warunki przyrodnicze do
produkcji żywności o wysokiej jakości jej
przetwarzania (pł-wsch, środkowa i północna
część gminy).
7. Wykorzystanie terenów przygranicznych do
celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
8. Korzystne położenie geograficzne – bliskość
rynków zbytu.
9. Rozbudowa przemysłu przetwórstwa rolnego.
10. Pozyskanie kapitału zewnętrznego.

1. Brak kapitału inwestycyjnego.
2. Nieopłacalność produkcji rolnej.
3. Niekorzystne warunki kredytowania
budownictwa.
4. Słabo rozwinięty przemysł.
5. Wzrost liczby rodzin niezdolnych do
utrzymania się na godziwym poziomie.
6. Monofunkcyjność gospodarki (dominująca
branża – rolnictwo).
7. Likwidacja połączeń kolejowych.
8. Niewystarczający stopień połączeń
komunikacyjno- drogowych.
9. Oddalenie od centrów medycznych.
10. Obrzeżne usytuowanie w stosunku do
głównych dróg o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym.
11. Duża odległość od centrów urbanistycznych,
konkurencja innych miast.
12. Niestabilność przepisów prawa gospodarczego i
finansowego (brak dostatecznego
zabezpieczenia przez państwo środków
finansowych na zadania nakładane na samorząd
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11. Wysokotowarowe rolnictwo.
12. Czyste środowisko.
13. Położenie na szlaku północ-południe (trasa do
Wiednia i dalej na południe).
14. Centralne położenie geograficzne gminy w
powiecie.
15. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
16. Istnienie siedziby powiatu.
Potencjał intelektualny ludzi zamieszkujących
gminę.
Rozwój agroturystyki.
Zróżnicowana konfiguracja terenu.

terytorialny i stabilnych zasad finansowania
gmin).

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce
Analiza możliwości rozwoju gminy, a zwłaszcza identyfikacja jej słabych stron,
umożliwiła sformułowanie katalogu głównych problemów ograniczających lub opóźniających
dalszy rozwój. Problemy te wynikają z obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, stanu
gospodarki, infrastruktury społecznej i technicznej oraz środowiska przyrodniczego. Są to słabe
strony gminy. Efektywność ich usuwania, jak również realizacja innych zadań zmierzających do
szybkiego rozwoju gminy zależą w dużej mierze od rozwiązania problemów zewnętrznych, czyli
zagrożeń rozwoju.
3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze
3.1.

Celowość zadań planowanych do realizacji

Lista zadań do realizacji w najbliższej oraz dalszej przyszłości powstała w wyniku prac
Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce powołanego przez Burmistrza
Głubczyc zarządzeniem nr 413 z dnia 21 kwietnia 2004 roku oraz po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych na terenie gminy Głubczyce. Swoje oczekiwania w zakresie planowanych
zadań i projektów złożyły jednostki organizacyjne gminy, spółki gminne, Starostwo Powiatowe w
Głubczycach oraz w formie pisemnej sołectwa gminy. W tym trybie zgłoszonych zostało ponad
200 wniosków, wynikających z potrzeb mieszkańców. Prośba o zgłaszanie propozycji do Planu
Rozwoju Lokalnego skierowana została także do przedsiębiorców, podmiotów i organizacji
gospodarczych, inwestorów i stowarzyszeń, działających na terenie gminy Głubczyce w formie
ogłoszenia prasowego opublikowanego na łamach prasy lokalnej jak również w serwisie
internetowym gminy Głubczyce.
Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce, pogrupowane
tematycznie, zawarte są w załącznikach 1-11 do niniejszego planu. Są to:
Załącznik nr 1. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 z
perspektywą realizacji do roku 2010 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz
niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach
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2007-2013
Załącznik nr 2. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i
modernizacji infrastruktury drogowej gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 3. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i
modernizacji infrastruktury ochrony środowiska gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 4. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie pozostałych
usług komunalnych w gminie Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 5. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych
na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach
2007-2013.
Załącznik nr 6. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie kultury fizycznej,
sportu i turystyki na terenie gminy Głubczyce na lata 2004-2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 7. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie restauracji i
obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 8. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie zasobów
mieszkaniowych gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 9. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 10. Wykaz projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Głubczycach w ramach
programu informatycznego e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny
Załącznik 11. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w gminie Głubczyce 2004 2006 zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji przez inne podmioty w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO.
Dla każdego projektu realizowanego w latach 2004-2006 określone są ramy czasowe jego
realizacji, jak również wartość zadania. W przypadku projektów przewidzianych do realizacji w
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latach 2007-2013 wartość zadań – jeśli jest podana - jest wartością szacunkową.
3.2.
Inne proponowane formy aktywizacji społeczności lokalnej (współpraca
międzynarodowa)
Oprócz planowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego zadań przewidywanych do
wdrożenia w latach 2004 – 2013 przez władze samorządowe, rozwój lokalny wspomagać będą
także inne działania, nie objęte Planem.
Idea integracji europejskiej realizowana jest na poziomie lokalnym w ramach współpracy
gmin i miast, przy zaangażowaniu zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców.
Głubczyce posiadają oficjalne umowy partnerskie z Krnovem, Albrechticami i Rusinem w
Republice Czeskiej, z Rockenhausen w Niemczech oraz z Saint Remy sur Avre we Francji
Społeczność lokalna z miast partnerskich może również angażować się w realizację celów
rozwoju społecznego i kulturalnego. Posiadanie miejscowości partnerskiej otwiera nowe
możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć dzięki dotacjom na dofinansowanie projektów
aktywizacji lokalnych społeczności, wymiany doświadczeń, konferencji, wyjazdów młodzieży itp.
Wśród nich wymienić można na przykład różne formy aktywizacji młodzieży, takie jak:
− wymiana uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z innymi szkołami zagranicznymi.
− nawiązanie kontaktów pomiędzy gminnymi, miejskimi kółkami zainteresowań (Miejski
Ośrodek Kultury) z podobnymi jednostkami z innych krajów.
− praktyki zagraniczne oraz wyjazdy mające na celu ukierunkowanie zawodowe
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnej młodzieży (absolwentów).
− aktywizacja społeczności lokalnej poprzez przygotowanie imprezy tematycznej (np. na temat
Unii Europejskiej, kultury krajów członkowskich itp.).
− szkolenia, seminaria służące nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń, wizyty
studyjne, staże itp.
Powyższe propozycje są jedynie ogólnym zarysem możliwości. Podstawą każdego
przedsięwzięcia jest pomysł, który należy rozwinąć, przedstawić w formie projektu
i przystąpić do realizacji. Istnieje wiele możliwości dofinansowania takich przedsięwzięć z
różnych programów UE.
Ponadto, władze samorządowe dążyć będą do tworzenia przyjaznego stosunku do
inwestorów zewnętrznych, promocji ofert inwestycyjnych, budowy i modernizację infrastruktury
społecznej oraz technicznej powodujących zwiększenie atrakcyjności miasta i gminy jako miejsca
zamieszkania, pracy, biznesu.
4. Powiązanie projektów z celami strategicznymi dokumentów, dotyczących rozwoju
przestrzenno-społecznego gminy
Program Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce jest zgodny z następującymi
dokumentami:
− Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015,
− Programem Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2006
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− Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,
− Strategią Rozwoju Gminy Głubczyce na lata 2000-2015
Spójność dokumentów planistycznych wszystkich rzędów ma zapewnić zrównoważony rozwój
naszego kraju we wszystkich dziedzinach życia.
4.1.

Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce

Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce zatwierdzona została uchwałą Nr
XX/263/2001Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lutego 2001 r. W uchwale tej Rada
ustaliła, że:
1. Misją gminy Głubczyce jest stworzenie ośrodka nowoczesnego rolnictwa, usług i turystyki
2. Priorytetem rozwoju gminy jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy Głubczyce
oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Ustalone są cztery główne strategiczne cele rozwoju gminy w perspektywie do roku 2015:
1. Poprawa warunków życia mieszkańców w gminie.
2. Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
3. Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług.
4. Rozwój współpracy międzynarodowej.
oraz podane przykłady działań służących realizacji celów.
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Tabela 12. Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu głównego – Poprawa warunków życia mieszkańców w gminie
Cel operacyjny

Przykłady działań służących realizacji celu

1.

Opracowanie i wdrożenie systemu wszechstronnego
Zwiększenie dostępności zajęć wychowawczych oraz zajęć wspomagających
kształcenia młodzieży - niwelowanie różnic edukacyjnych i
proces kształcenia (reedukacyjnych i wyrównawczych).
kulturowych między dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk
(miejskich, wiejskich, biedniejszych i bogatszych, etc.)

2.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – likwidacja barier Tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
architektonicznych
poprzez likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych w zasobach
istniejących (obiekty użyteczności publicznej, przejścia dla pieszych), jak również w
odniesieniu do nowobudowanych obiektów.

3.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Przygotowanie pod względem formalnym nowych terenów dla budownictwa
mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej (w części pn - wsch miasta).
Budowa nowych mieszkań komunalnych, w tym mieszkań socjalnych.
Sukcesywna modernizacja i rehabilitacja istniejącej komunalnej substancji
mieszkaniowej.

4.

Zapewnienie opieki zdrowotnej.

Działania na rzecz podniesienia standardów obsługi ludności w zakresie usług
zdrowia

5.

Zapewnienie wszechstronnej pomocy społecznej (zasiłki,
środowiskowy dom samopomocy, dom dziennego pobytu)

Realizacja gminnych programów przeciwdziałających patologiom społecznym
(alkoholizm, narkomania), w szczególności:
–

prowadzenie stałych działań profilaktycznych adresowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych,

–

systematyczne szkolenie pracowników oświaty, policji, służb medycznych,
socjalnych i porządkowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień,

–

tworzenie świetlic socjoterapeutycznych,

–

prowadzenie badań diagnozujących sytuację w gminie w zakresie problemów
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związanych z uzależnieniami

6.

Realizacja gminnych programów przeciwdziałających
patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania)

7.

Rozwój rekreacji i wypoczynku mieszkańców gminy.

Uporządkowanie istniejących i kreowanie nowych ogólnodostępnych terenów
zieleni, jak i terenów sportowo-rekreacyjnych

8.

Pozyskiwanie inwestorów celem tworzenia nowych miejsc
pracy.

Realizacja działań promocyjnych zmierzających do pozyskania do współpracy
gospodarczej partnerów krajowych oraz partnerów zagranicznych (o charakterze
publicznym lub prywatnym).

9.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Przebudowa podstawowego, miejskiego układu drogowo-ulicznego w kontekście
rewitalizacji historycznego centrum miasta oraz przeprowadzenia ruchu
pozamiejskiego poza jego obrębem w sposób maksymalnie optymalny
(rozstrzygnięcie kształtu „wewnętrznej” i „zewnętrznej” obwodnicy miasta) rozstrzygnięcie udziału potencjalnych inwestorów w przedsięwzięciu, w tym w
szczególności podjęcie negocjacji z Wojewodą Opolskim o umieszczenie ww.
przedsięwzięcia w pełnym zakresie w rejestrze zadań wojewódzkich;
Poddanie modernizacji technicznej i organizacyjnej lokalnej sieci ulicznej:
–

monitorowanie bieżących utrudnień układu komunikacyjnego - rozwiązywanie
ich metodami inżynierii ruchu wraz z niedopuszczeniem do dekapitalizacji
układu w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla funkcjonowania układu
komunikacyjnego miasta,

–

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta ze
szczególnym uwzględnieniem parkingów.
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Tabela 13. Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu głównego – Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Cel operacyjny

Przykłady działań służących realizacji celu

1.

Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych.

2.

Poprawa struktury agrarnej.

Podwyższenie efektywności i konkurencyjności gospodarstw rolnych
(produkcja żywności o wysokiej jakości, konkurencyjnej na rynku
żywnościowym, zmniejszenie ponoszonych nakładów, itp.) - edukacja
ekonomiczna i ekologiczna rolników (dokształcanie, zdobywanie kwalifikacji).

3.

Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Zainicjowanie zmian strukturalnych prowadzących do zmniejszenia
zatrudnienia w rolnictwie i koncentracji produkcji w mniejszej liczbie
gospodarstw, poprzez rozwój:
–

pozarolniczych funkcji terenów wiejskich wchłaniających wolną siłę
roboczą z rolnictwa, (turystyki i wypoczynku, w tym agroturystyki oraz
różnego rodzaju usług,

–

nieuciążliwego, drobnego przemysłu, a w szczególności przemysłu rolnospożywczego (konieczność integracji rolników z przetwórcami surowców
żywnościowych),

–

urządzeń obsługi związanych z otoczeniem rolnictwa, w tym infrastruktury
technicznej, obsługującej rolnictwo

–

urządzeń obsługi ruchu turystycznego i tranzytowego, w szczególności
uzupełnienie (wzbogacenie) infrastruktury obsługującej ruch turystycznotranzytowy w rejonie przejścia granicznego Pietrowice-Krnov.

Reorientacja struktury funkcjonalnej gminy w kierunku rozwoju funkcji
pozarolniczych na bazie istniejących uwarunkowań - tworzenie poza
rolnictwem nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z otoczeniem
rolnictwa lub walorami krajobrazowo-kulturowymi wsi.
4.

Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dokonanie analizy wielkości obszarów rynkowych, kosztów transportu,
popytu i podaży, a także wielkości rodzajów zasobów surowcowych gminy w
celu określenia profilu przemysłu rolno-spożywczego i jego wielkości.
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Utrzymanie istniejącego potencjału sfery wytwórczej oraz stworzenie
przyjaznych warunków do powstawania nowych miejsc pracy w gminie,
poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, w tym w szczególności
–

formalne i organizacyjne przygotowanie przez samorząd lokalny terenów
dla pozarolniczej działalności gospodarczej w optymalnej sytuacji
stanowiących własność komunalną, najlepiej uzbrojonych w infrastrukturę,
jako ofertę dla inwestorów w tym inwestorów

–

opracowanie i wdrożenie systemu dogodnych ulg podatkowych z tytułu
podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej,

–

kreowanie przez lokalne władze gminy, banki i instytucje rządowe klimatu
dla kształtowania przedsiębiorczości wiejskiej (inwestorów miejscowych i
pozamiejscowych), np. poprzez: organizację przez samorząd lokalny s

–

przybliżenie mieszkańcom gminy oferty pracy miasta Krnova,

–

inicjowanie działań zmierzających do utworzenia organizacji
przedsiębiorców

Podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie walorów krajobrazu
kulturowego, mogących stanowić czynnik rozwoju gospodarczego i przesądzać
o atrakcyjności miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji.
5.

Rozwój agroturystyki.

Opracowanie studium możliwości lokalizacyjnych funkcji turystycznorekreacyjnych, w tym obiektów do wypoczynku pobytowego w aspekcie
występujących walorów przyrodniczo-krajobrazowych i przyjętych zasad ich
ochrony

6.

Kształtowanie modelu życia na wsi z poszanowaniem tradycji.
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Tabela 14. Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu głównego – Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług
Cel operacyjny

Przykłady działań służących realizacji celu

1.

Opracowanie i sukcesywna realizacja programu rozwoju gospodarki wodnościekowej.

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Opracowanie programu potrzeb dla sieci gazowej w mieście z uwzględnieniem
modernizacji sieci gazowej
2.

Dbałość o stan środowiska naturalnego - ochrona wód, gruntu, powietrza Zainicjowanie działań poprawiających funkcjonowanie systemu odbioru i
i ochrona przed zanieczyszczeniami i hałasem.
składowania odpadów poprzez:
–

wspieranie przedsięwzięć związanych ze skupem surowców wtórnych

–

popularyzację wśród mieszkańców celowości zasad prawidłowego
postępowania z odpadami (segregacja odpadów),

–

zainicjowanie działań zmierzających do rozwiązania problemu gospodarki
specyficznymi w skali regionu (przemysłowymi, szpitalnymi, w tym
przeterminowanymi środkami ochrony roślin i opakowaniami).

Prowadzenie stałego monitoringu lokalnego stanu środowiska
Promocja i działania na rzecz wdrażania czynników grzewczych
proekologicznych.
3.

Rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych.

4.

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
nowoczesnej gospodarki.

Tworzenie warunków dla zwiększenia atrakcyjności gospodarczej gminy dla
potencjalnych inwestorów zagranicznych:
–

prorozwojowa polityka w zakresie podatków i opłat lokalnych

–

przygotowanie ofert lokalizacyjnych.
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Wspieranie rozwoju sieci obsługi finansowej i prawnej przedsiębiorców:
–

zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi podmiotów gospodarczych,

–

współpraca z organizacjami przedsiębiorców (organizacje pozarządowe,
spółki, itp.

–

stworzenie różnorodnych płaszczyzn przepływu informacji i wymiany
doświadczeń.

Opracowanie i realizacja strategii promocji gminy - kreowanie obrazu gminy
jako atrakcyjnego miejsca dla przedsiębiorców i mieszkańców.
Wykorzystanie oferty kulturalnej gminy dla celów promocji samorządu
Głubczyc.
5.

Rozwój sektora usług.

6.

Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.

7.

Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej - budowa
Podjęcie działań na rzecz budowy obwodnicy miasta Głubczyce w celu
obwodnicy miasta Głubczyce w celu połączenia państw południowych z połączenia państw południowych z portem w Kędzierzynie-Koźlu i autostradą
portem w Kędzierzynie-Koźlu i autostradą A4.
A4.
Działania na rzecz uruchamiania nowych przejść granicznych na terenie gminy,
w tym przejść małego ruchu granicznego
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Tabela 15. Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu głównego – Rozwój współpracy międzynarodowej
Cel operacyjny

Przykłady działań służących realizacji celu

1.

Dostosowanie gminy do funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Podjęcie przez gminę działań informacyjno-promocyjnych wśród mieszkańców
gminy w zakresie integracji z Unią Europejską, w tym: organizacja imprez
kulturalnych związanych tematycznie z UE.

2.

Aktywna współpraca w ramach Euroregionu „Silesia”.

Aktywne działania na rzecz dalszej współpracy gminy z gminami czeskimi (Krnov,
Albrechtice, Osoblaha, Rusin, Sleskie Rudoltice), w tym organizacja imprez o
charakterze kulturalno-gospodarczym.
Aktywny udział gminy w przedsięwzięciach organizowanych w ramach Euroregionu
Silesia. Promocja współpracy gmin w ramach Euroregionu.

3.

Rozwój współpracy transgranicznej.

Poszukiwanie nowych obszarów współpracy z gminami czeskimi, np.:
organizacja wystaw gospodarczych firm, działających po obu stronach granicy,
utworzenie bazy ofert gospodarczych i inwestycyjnych firm

4.

Pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych.

Podjęcie działań służących rozwojowi gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z
zagranicą – poszukiwanie i nawiązanie współpracy z zachodnimi miastami
partnerskimi.

5.
6.

Stworzenie warunków do międzynarodowej wymiany doświadczeń. Działania na rzecz rozwoju współpracy gminy z zagranicą w szerokim zakresie, w
Rozwijanie szerokiej współpracy międzyszkolnej (w tym: wymiana tym rozwoju współpracy kulturalno-oświatowej szkół (wymiana młodzieży i
nauczycieli).
młodzieży i nauczycieli) z partnerami zagranicznymi.

7.

Pozyskiwanie funduszy europejskich.

Gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom
informacji o programach pomocowych
Inspirowanie i udział w realizacji programów pomocowych.
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5. Powiązanie

projektów

z

innymi

działaniami

realizowanymi

na

terenie

powiatu/województwa/kraju
5.1.

Strategia Rozwoju Powiatu Głubczyckiego
Powiat głubczycki nie posiada strategii rozwoju.

5.2.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015.

„Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 –2015” jest podstawowym
dokumentem kierunkowym, wyznaczającym główne priorytety i cele strategiczne. Realizacja
strategii oparta będzie o zasadę subsydiarności, co oznacza, że dopełnieniem środków własnych
przeznaczonych na rozwój będzie wsparcie w ramach „Narodowej strategii rozwoju
regionalnego” środkami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju województwa opolskiego przyjęta przez Sejmik Województwa
Opolskiego w dniu 30 maja 2000 r. określa misję regionu w brzmieniu :
„Województwo opolskie regionem partnerstwa, zamieszkałym przez ludzi
wykształconych i otwartych na świat”
Ustalone zostały następujące priorytety rozwojowe dla województwa opolskiego:
I. Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego.
II. Wyrównywanie szans rozwoju w regionie.
Spośród przyjętych w strategii celów strategicznych wymienione zostaną poniżej te, które
są zbieżne z realizacją „Programu Rozwoju Lokalnego”:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału
gospodarczego.
W ramach tego celu strategicznego, przewiduje się realizację następujących celów
operacyjnych:
− pełna dostępność mediów technicznych,
− rozwój sektora usług,
− wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej,
służących wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Przykładem zadań realizowanych w ramach pierwszego z celów - zapewnienie pełnej
dostępności mediów technicznych - są: modernizacja i rozbudowa sieci: wodociągowych,
energetycznych, gazowych i ciepłowniczych, budowa i modernizacja dróg o znaczeniu lokalnym,
poprawa stanu czystości powietrza, a w szczególności realizacja programu likwidacji niskiej emisji.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz infrastruktury ochrony środowiska zwiększy
konkurencyjność gospodarczą regionu poprzez tworzenie warunków do działań innowacyjnych
w obszarze przemysłu i usług. W ramach realizacji strategii rozwoju trzeba wspierać te działania
poprzez tworzenie programów pobudzania przedsiębiorczości i uatrakcyjniania tych terenów dla
inwestorów. Rozwój infrastruktury i poprawa czystości środowiska będą sprzyjać rozwojowi
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
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Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracy trans
granicznej
Ma on na celu przygotować województwo opolskie do prowadzenia partnerskiej
międzynarodowej współpracy międzyregionalnej. Będzie to zadanie realizowane, między innymi,
poprzez następujące cele operacyjne:
− wspieranie współpracy partnerskiej gmin i powiatów
− rozwój współpracy trans granicznej
Poprawa warunków życia w regionie.
Ustalono następujące cele operacyjne w zakresie poprawy warunków życia w regionie:
− aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów ograniczania bezrobocia
(przeciwdziałania marginalizacji)
− wspieranie ośrodków subregionalnych (lokalnych centrów rozwojowych)
− rozwój budownictwa mieszkaniowego
− rozwój instytucji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i turystyki dla podniesienia standardu życia
− dążenie do przedłużenia życia mieszkańców przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jego
jakości
W ramach działań strategicznych wspierane będą wszelkie inicjatywy zmierzające do
tworzenia nowych zasobów mieszkaniowych i modernizacji istniejących. Przyczynić się do tego
może proces uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe, zbiorowe i indywidualne oraz
budowa dróg i systemów komunikacji.
Ochrona dziedzictwa kulturowego, obiektów zabytkowych oraz całych zespołów
zabytkowych przed zniszczeniem i dewaluacją jest obowiązkiem społeczności regionu wobec
przyszłych pokoleń. Konieczny jest także rozwój instytucji oświaty i podwyższanie ich standardu.
Działania te w sposób bezpośredni tworzyć będą warunki do poprawy warunków życia i
poprawy bezpieczeństwa.
Ustalone do realizacji zadania realizowane będą przez wszystkie poziomy samorządu w
województwie, to jest: gminy, powiaty i samorząd województwa, a także przez podmioty
publiczne, organizacje pozarządowe i sektor prywatny działający na terenie regionu.
Podstawową zasadą w tym obszarze będzie zasada partnerstwa pomiędzy władzami
rządowymi, samorządowymi i sektorem prywatnym.
5.3.

Program Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2006

Program Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004-2006 przyjęty został uchwałą
Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 31 marca 2004 roku. Program ten jest narzędziem
realizacji strategii województwa i obejmuje cele, które uznane zostały za najważniejsze do
realizacji w latach 2004-2006. Celem strategicznym Programu Rozwoju Województwa
Opolskiego na lata 2004-2006 jest:
„Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego
oraz wyrównanie szans rozwoju regionu.”
Priorytety poszczególnych komponentów Programu Rozwoju Województwa Opolskiego
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finansowanego ze środków ZPORR są spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego
na lata 2000-2015, Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego i Narodowym Planem Rozwoju na
lata 2004–2006.
Aby w latach 2004 - 2006 zapewnić realizację celu głównego w komponencie Programu
Rozwoju Województwa Opolskiego przyjęto następujące priorytety:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu
3. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
3. Rozwój lokalny
Są one zgodne z zapisanymi w ZPORR na lata 2004-2006. Dla potrzeb niniejszego Planu
Rozwoju Lokalnego najważniejszy jest Priorytet 3: Rozwój lokalny, którego celem jest
aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich i terenów zdegradowanych. W ramach
tego priorytetu wsparcie obejmować będzie takie działania jak, np.: budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków), lokalnej
infrastruktury drogowej, lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej, wyposażenia szkół i
placówek działających w systemie oświaty, wzmocnienie lokalnej infrastruktury sportowej w celu
poprawy dostępu do sportu społeczności lokalnych.
5.4.

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym
z sześciu programów operacyjnych, które służyć mają realizacji Narodowego Planu
Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele
NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie
współfinansowana z funduszy strukturalnych.
W Uzupełnieniu ZPORR zawarte są szczegółowe informacje dotyczące: celów działań,
sposobów ich realizacji, opisu kryteriów wyboru projektów, typu beneficjentów końcowych,
wielkości i form pomocy, poziomu współfinansowania projektów z uwzględnieniem udziału
środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków publicznych, wskaźników monitorowania
oraz trybu rozpatrywania wniosków.
Uzupełnienie ZPORR zawiera między innymi działanie 3.1. Obszary wiejskie najważniejsze z punktu widzenia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. W ramach tego działania
możliwe będzie dofinansowanie lokalnych projektów zlokalizowanych na obszarach wiejskich i
miast do 20 tys. mieszkańców w zakresie:


infrastruktury technicznej, w tym, m.in.:
BUDOWY LUB MODERNIZACJI URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

-

sieci kanalizacyjne,

-

sieci kanalizacji deszczowej,

-

oczyszczalnie ścieków,

-

inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
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BUDOWY LUB MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY

-

sieci wodociągowe,

-

ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej),

-

urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,

-

urządzenia regulujące ciśnienie wody,

GOSPODARKA ODPADAMI

− budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym
rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych),
− budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony
roślin,
− likwidacja dzikich wysypisk,
− kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące
m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców
wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.,
BUDOWY LUB MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM

− drogi powiatowe i gminne,
− lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych,
− drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców,
− towarzysząca infrastruktura drogowa,


infrastruktury turystycznej, w tym m.in.:
budowy lub modernizacji lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
− infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki,
− infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura
turystyczna,
− systemy informacji kulturalnej i turystycznej,
− infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe,
amfiteatry, itp.),
− projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego,

W ramach działania 3.1. wpierane będą takie projekty, które mają wpływ na zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla
wzrostu zatrudnienia.
6. Realizacja zadań i projektów
Propozycje projektów dotyczących działań realizowanych w ramach działania 3.1. Rozwój
lokalny przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego składane będą do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie
Marszałkowskim, która dokona oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod
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względem formalnym. Następnie panel ekspertów dokona oceny merytorycznej projektów i ich
zgodności z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet
Monitorujący ZPORR. Decyzję o wyborze projektów oraz o kwocie dofinansowania podejmie
Zarząd Województwa na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego. Wybrane
projekty zostaną przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, który - po formalnej ocenie zgodności
projektów z zapisami ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Instytucję
Zarządzającą ZPORR) - podpisywać będzie umowy finansowe z beneficjentami końcowymi.
Pozostałe zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego realizowane będą w zależności od
możliwości finansowych jednostki realizującej dane zadanie inwestycyjne.
7. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego poddawana będzie sprawdzeniu w okresach
rocznych. Kontroli podlegać będzie:
− stopień realizacji poszczególnych celów za pomocą wskaźników produktu, rezultatu i
oddziaływania opracowanych dla danego zadania,
− monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań,
− sposób finansowania.
W wyniku wdrożenia działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004 –
2006 przewiduje się osiągnięcie m.in. następujących wskaźników ogólnych:
− wzrost ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,
− wzrost poziomu skanalizowania gminy,
− polepszenie stanu dróg miejskich,
− zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej,
− zwiększenie ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych,
− poprawę jakości wody pitnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody,
8. System wdrażania i monitorowania Planu
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planistycznym, określającym cele i programy
działań na kilka najbliższych lat. Plan ten jest dokumentem otwartym. Wymagać będzie ciągłej
pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces wdrażania Planu będzie przedsięwzięciem,
wymagającym także dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem.
Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na
pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.
Plan Rozwoju Lokalnego będzie aktualizowany uchwałą Rady Miejskiej.
Głównymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Planu będą Burmistrz, Rada
Miejska oraz jednostki realizujące zadania wpisane do Planu. Będą one kontrolować i oceniać
stopień realizacji ustaleń Planu w zakresie działań leżących w ich gestii.
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8.1.

Finansowanie

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego uzależniona będzie od wysokości pozyskanych
środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Zakłada się, że niewykonanie
wszystkich planowanych zadań w latach 2004-2006 spowoduje przesunięcie ich realizacji na lata
następne.
Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy
Głubczyce na lata 2004-2006 przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego Planu.
Jednostki gminy i instytucje realizujące zadania objęte Planem, odpowiedzialne będą za:
− opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,
− bezpośrednią realizację działań przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego (przygotowanie
przetargów, gromadzenie dokumentacji bieżącej, nadzór nad wykonawcą itp.),
− zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
8.2.

Monitoring wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

Monitorowania wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych
elementów dokonywać będzie Komitet Monitorujący, powołany przez Burmistrza Głubczyc.
9. Sposoby oceny i komunikacji społecznej
Do 31 stycznia każdego roku jednostki realizujące zadania objęte Planem Rozwoju
Lokalnego przygotowują i przedłożą Burmistrzowi Głubczyc raport ewaluacyjny, dotyczący
realizacji Planu w roku poprzednim
W prasie lokalnej i regionalnej, w telewizji i radiu regionalnym oraz w internecie
podawane będą informacje na temat zaangażowania finansowego UE w realizację projektów oraz
stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach Planu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego wykorzystano następujące opracowania i dokumenty:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce,
- Raport o stanie gminy Głubczyce, opracowany przez Urząd Miejski w roku 2000,
- Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce zatwierdzona przez radę Miejską w Głubczycach uchwałą Nr
XX/263/2001 z dnia 28 lutego 2001 roku
- Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowokanalizacyjnych na lata 2003-2006 zatwierdzonych uchwałą NR IX/143/03 Rady Miejskiej w
Głubczycach z dnia 22 sierpnia 2003 roku
- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce. Pracownia Ochrony Przyrody i Ekologii
BIO-PLAN. Krasiejów 2003
- materiały opracowane przez wydziały urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne i inne instytucje,
związane z funkcjonowaniem gminy
- wnioski zgłoszone przez sołectwa
Informacje dotyczące historii Głubczyc opracowane zostały przez dr K. Maler
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10. Spis tabel
Tabela 1.

Przejścia graniczne na terenie gminy

Tabela 2.

Liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON na terenie
miasta i gminy Głubczyce w latach 1995-2002

str. 24

Zmiany w liczbie przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie zgłoszenia do ewidencji prowadzonej
przez Burmistrza Głubczyc w latach 1993-2004

str. 24-25

Liczba pracujących na terenie miasta i gminy Głubczyce w latach
1995-2002

str. 26

Liczba pracujących na terenie powiatu głubczyckiego oraz
województwa, gmin i miast ogółem w latach 1995-2002

str. 26

Tabela 3.

Tabela 4.

Tabela 5.

str. 6

Tabela 6.

Liczba ludności miasta i gminy Głubczyce w latach 1995-2002

Tabela 7.

Liczba oddziałów, dzieci oraz miejsc w przedszkolach na terenie
miasta i gminy Głubczyce w latach 2004-2007

str. 33

Liczba oddziałów, uczniów, pomieszczeń i sal gimnastycznych w
szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Głubczyce w
latach 2004-2010

str. 34-37

Liczba oddziałów, uczniów, pomieszczeń i sal gimnastycznych w
gimnazjach terenie miasta i gminy Głubczyce w latach 2004-2010

str. 37-38

Tabela 8.

Tabela 9.

Tabela 10.

Tabela 11.

Tabela 12.

Tabela 13.

Tabela 14.

Tabela 15.

Zasoby gminy
Pietrowicach

na

terenie

Ośrodka

Wypoczynkowego

str. 28-29

w
str. 40

Katalog mocnych i słabych stron gminy. Katalog szans i zagrożeń
rozwoju gminy

str. 43-45

Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu
głównego – Poprawa warunków życia mieszkańców w gminie

str. 49-50

Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu
głównego – Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich

str. 51-52

Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu
głównego – Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług

str. 53-54

Cele operacyjne oraz przykłady działań służących realizacji celu
głównego – Rozwój współpracy międzynarodowej

str. 55
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11. Wykaz załączników do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 20042006 z perspektywą realizacji do roku 2010 oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza
ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013

Załącznik nr 1. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 z
perspektywą realizacji do roku 2010 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz
niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 20072013
Załącznik nr 2. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i
modernizacji infrastruktury drogowej gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.
Załącznik nr 3. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i
modernizacji infrastruktury ochrony środowiska gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 4. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie pozostałych
usług komunalnych w gminie Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 5. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych
na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach
2007-2013.
Załącznik nr 6. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie kultury fizycznej,
sportu i turystyki na terenie gminy Głubczyce na lata 2004-2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 7. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie restauracji i
obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 8. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie zasobów
mieszkaniowych gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 9. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
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przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Załącznik nr 10. Wykaz projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Głubczycach w ramach
programu informatycznego e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny
Załącznik 11. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w gminie Głubczyce 2004 2006 zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji przez inne podmioty w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO.
Załącznik nr 12. Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy
Głubczyce na lata 2004-2006
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Załącznik nr 1.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 z perspektywą realizacji do
roku 2010 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń
wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Realizacja w latach
Szacunkowy
koszt zadania
(w tys zł)

Termin realizacji
2004-2006

2007-2013

Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Budowa sieci wodociągowej Pomorzowice
2. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej
Dobieszów - Pielgrzymów oraz sieci rozdzielczej
wraz z przyłączami dla wsi Pielgrzymów
3. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Mokre
Kolonia - Radynia oraz sieci rozdzielczej wraz z
przyłączami dla miejscowości Radynia
4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
przyłączami w miejscowości Królowe
5. Budowa stacji uzdatniania wody w Głubczycach w
celu poprawy jakości wody zgodnie z normami
jakościowymi określonymi w rozporządzaniu Ministra
Zdrowia w zakresie zawartości związków żelaza i
manganu

732

2004-2005

882

2004-2005

800

2004-2005

700

2004-2006

3.300

2006-2007

Jednostka realizująca: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
6. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej
Pomorzowiczki - Stara Wieś oraz sieci rozdzielczej
wraz z przyłączami dla wsi Stara Wieś i
Sławoszowa
7. Wymiana sieci wodociągowej w Braciszowie
8. Wymiana sieci wodociągowej - Głubczyce, ul.
Kozielska
9. Wymiana sieci wodociągowej - Głubczyce, ul.
Dworcowa
10. Wymiana sieci wodociągowej - Głubczyce, ul. I

250
180

2004-2005
2005

150

2006-2007

160
120

2006-2007
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Armii WP
11. Wymiana sieci wodociągowej - Głubczyce, ul.
Żeromskiego
12. Podłączenie sieci wodociągowej do cmentarza w
Klisinie
13. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasnym
Polu w celu usunięcia związków manganu

160

2008-2009
po r. 2007

25

2004

Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Grobniki - II etap
2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Głubczyce, ul.
Oświęcimska i Torowa
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej
wraz z przyłączami dla wsi: Zubrzyce, Zopowy,
Zopowy Osiedle, Bogdanowice oraz tranzytu do
Głubczyc
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Debrzyca
5. Budowa kanalizacji w Kwiatoniowie
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Opawica
7. Odcinkowe remonty kanału ściekowego
przebiegającego przez miejscowość Lisięcice
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Nowy Rożnów
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Bernacice
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Nowa Wieś
11. Wykonanie i remont przepustów wodnych na
drogach lokalnych w miejscowości Pietrowice

3.500

2005

500

2005-2006

9.000

2005-2006

2.400
750

2006
2006-2007

12. Opracowanie i wdrożenie koncepcji sposobu
odprowadzania i oczyszczania ścieków w
miejscowości Lwowiany
13. Budowa lub podłączenie wsi do oczyszczalni
ścieków w miejscowości Chróstno
14. Budowa mini oczyszczalni ścieków w
miejscowości Tarnkowa
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
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2007-2010

po r. 2007
po 2010
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Jednostka realizująca: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Budowa oczyszczalni ścieków dla wsi Krasne
Pole, Chomiąża, Opawica, Lenarcice, Braciszów,
Ciermięcice, Pietrowice, Mokre Kolonia, Mokre
Wieś, Radynia i Pielgrzymów
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej
wraz z przyłączami dla wsi Krasne Pole,
Chomiąża, Opawica, Lenarcice, Braciszów,
Ciermięcice, Pietrowice, Mokre Kolonia, Mokre
Wieś, Radynia i Pielgrzymów
3. Budowa oczyszczalni ścieków dla wsi leżących w
zlewni rzeki Straduni (Lisięcice, Zawiszyce,
Kietlice, Tarnkowa, Sławoszów, Ściborzyce Małe,
Klisino, Pomorzowiczki, Pomorzowice, Biernatów
i Królowe) wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
rozdzielczej oraz przyłączami

3.000

po r. 2007

14.000

po r. 2007

12.000

po r. 2007
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Załącznik nr 2.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i modernizacji
infrastruktury drogowej gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013.
Realizacja w latach
Szacunkowy
koszt zadania
(w tys zł)

Termin realizacji
2004-2006

2007-2013

Drogi gminne
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Modernizacja nawierzchni ul. Wiśniowej w
Głubczycach
2. Modernizacja nawierzchni ul. Morawskiej w
Głubczycach
3. Modernizacja nawierzchni ul. Bukowej w
Głubczycach
4. Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w
Głubczycach
5. Modernizacja nawierzchni ul. Ratuszowej w
Głubczycach
6. Budowa drogi ulicy Przyrowie w Głubczycach w
Głubczycach
7. Modernizacja dróg dojazdowych do posesji
prywatnych oddalonych od wsi Królowe o ok. 800
m
8. Modernizacja drogi polnej łączącej wsie Królowe i
Zawiszyce
9. Modernizacja drogi gminnej nr 108513 O łączącej
sołectwa Mokre - Mokre Kolonia
10. Modernizacja dróg gminnych w Biernatowie :nr
139/2 (200 m), drogi w kierunku Kietlic (440 m),
drogi nr 137/1 (900 m), nr 143 (200 m), nr 145
(400 m), nr 132/2 (480 m),
11. Odnowa nawierzchni ulic: Kościuszki, Kościelna i
Zielona w Debrzycy
12. Poprawa stanu technicznego dróg i przepustów w
miejscowości Krasne Pole (w szczególności drogi
dojazdowej z Krasnego Pola do Radyni i drogi

100

2006

320

2006-2007

150

2005-2006

120

2006

220

2006-2007

180

2004-2005

250

po r. 2007

300

po r. 2007

260

2007-2008

400

po r. 2007

160

po r. 2007

220

po r. 2008
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13.
14.
15.
16.

dojazdowej do pól)
Położenie nawierzchni z masy bitumicznej na
drodze Sławoszów
Położenie asfaltu na odcinku drogi Nowy Rożnów
- Bogdanowice (450 m)
Utwardzenie części odcinków dróg polnych
prowadzących do Debrzycy
odcinek drogi polnej przy ul. Kościelnej
odcinek drogi polnej przy ul. Zielonej
Konserwacja (piaskowanie) drogi asfaltowej w
Tarnkowej

17. Utwardzenie drogi prowadzącej do przejścia
małego ruchu granicznego Lenarcice - Linhartowy
18. Budowa dróg gminnych w miejscowości Debrzyca
(ul. Wesoła, Ogrodowa, Polna)

po r. 2007
120

2007-2010

140

2007

po r. 2010

po r. 2008
170

po r. 2007

Drogi transportu rolnego
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Remont dróg transportu rolnego Tarnkowa Ściborzyce Małe
2. Utwardzenie drogi transportu rolnego w
Lisięcicach
3. Utwardzenie dróg transportu rolnego w
Zubrzycach (nr 815, 817, 818, , 819, 825, 826, 827
(budowa przepustu), 828, 830, 832, 833, 834, 835,
847, 848, 849, 850, 851, 853, 858, 859, 860, 861,
862, 863, 864, 869, 873, 876, 877, 881, 882, 883,
884, 885, 888, 890, 903, 905, 906, 907, 909, 915,
916, 921, 922, 923, 924, 925, 940, 941, 942, 943,
955, 957, 960, 968)
4. Remont drogi transportu rolnego Lenarcice Radynia
5. Remont dróg transportu rolnego Kietlice Szonów, Kietlice - Królowe
6. Remont dróg transportu rolnego w Bernacicach
7. Budowa drogi transportu rolnego w
Bogdanowicach

260

2006

980

po r. 2007

650

po r. 2007
po r. 2008

220

po r. 2008
po r. 2010

240

po r. 2007
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Drogi powiatowe
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Głubczycach
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 215 w
miejscowości Lisięcice (Głubczycka)
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 219 Zubrzyce
- Ciermięcice
3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 213 relacji
Klisino-Pomorzowice od drogi nr 38 do granicy
państwa oraz drogi powiatowej nr 1 216 Kietlice Pomorzowice
4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 218 od drogi
krajowej Głubczyce - Pietrowice do Ciermięcic
5. Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Głubczycach
(droga powiatowa nr 1 215)

160

2004

800

2006

400

2009

200

2007

600

2008
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Załącznik nr 3.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie rozwoju i modernizacji
infrastruktury ochrony środowiska gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres
przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Realizacja w latach
Szacunkowy
koszt zadania
(w tys zł)

Termin realizacji
2004-2006

2007-2013

Gospodarka odpadami
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Rekultywacja wysypiska

2.000

po r. 2007

Jednostka realizująca: Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach
1. Wymiana parku maszynowego związanego z
usuwaniem odpadów komunalnych
- zakup 2 śmieciarek
-

zakup zamiatarki

3.000

2005-2006

100

2007

Likwidacja niskiej emisji
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych
1. Rozbiórka pieców kaflowych. Budowa nowych
instalacji etażowych c.o. zasilanych piecykami
dwufunkcyjnymi gazowymi

1.250

2005-2007
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Załącznik nr 4.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie pozostałych usług komunalnych
w gminie Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz
niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 20072013
Realizacja w latach
Szacunkowy
koszt zadania
(w tys zł)

Termin realizacji
2004-2006

2007-2013

Usługi pogrzebowe
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w
Głubczycach
1. Budowa domu pogrzebowego w miejscowości
Równe
2. Budowa domu pogrzebowego w miejscowości
Radynia
3. Budowa domu pogrzebowego w Klisinie

500

2005-2006

40

2005

40
40

2005

500

2005-2006

po r. 2008

Uzbrojenie terenów budownictwa przemysłowego
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Uzbrojenie terenów budownictwa przemysłowego
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Załącznik nr 5.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych na terenie gminy
Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych
zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Wartość zadania w tys zł
2004-2006

2007-2013

W zakresie remontów istniejącej bazy szkolnej
Jednostka realizująca: Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Docieplenie i malowanie elewacji wymiana rynien
3. Wymiana drzwi wejściowych
4. Docieplenie dachu wymiana instalacji odgromowej
Razem

410
350
38
260
648

410

Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach ul. Raciborska 23
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Remont łazienek
3. Remont posadzek w klasach
4. Budowa drugiej klatki schodowej
5. Wymiana instalacji i kotłów c.o.
6. Malowanie korytarzy I i II piętro
Razem
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głubczycach ul. Dworcowa 2
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Ocieplenie i malowanie elewacji
3. Remont dachu
4. Wymiana kotłów i instalacji c.o.
5. Renowacja parkietu w sali gimnastycznej i
malowanie Sali
6. Remont instalacji odgromowej
Razem

80
80

80
17
80
80

11
171

257

320
240
240
80
8
4
332

560

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2
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1. Wymiana stolarki okiennej.
2. Wymiana drzwi w klasach
3. Wymiana stacji uzdatniania wody na basenie
Razem

210
17
25
42

210

Szkoła Podstawowa w Lisięcicach
1. Wymiana stolarki okiennej.
2. Ocieplenie i malowanie elewacji
3. Remont dachu wymiana instalacji odgromowej
Razem

140

140

Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach
1. Wymiana kotłów c.o.
2. Malowanie korytarzy
Razem

30
5
35

Szkoła Podstawowa w Grobnikach
1. Malowanie pomieszczeń szkoły
2. Remont klatki schodowej
Razem

6
10
16

Szkoła Podstawowa w Zopowych
1. Malowanie pomieszczeń szkoły
2. Cyklinowanie parkiet sala gimnastyczna
3. Remont sanitariatów
Razem

125
45
170

10
4
15
15

14

Szkoła Podstawowa w Klisinie
1. Wymiana pokrycia dachu
2. Malowanie pomieszczeń
Razem

40
10
10

40

W zakresie remontów istniejącej bazy pzedszkolnej
Jednostka realizująca: Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Przedszkole Nr 1 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 23
1. Wykonanie zabezpieczeń p-poż budynku
2. Remont posadzki

24
3
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3. Wymiana okien
4. Remont podłóg w salach zajęć i korytarzach

7
10

8
30

Razem

44

38

Przedszkole Nr 3 w Głubczycach
1. Wymiana pokrycia dachu
2. Malowanie pomieszczeń przedszkola
3. Remont kuchni
4. Remont podług w dwóch salach na parterze
5. Wymiana okien
Razem

9
2
18

29

15
10
25

Przedszkole Nr 6 w Głubczycach ul. Niepodległości 8
1. Remont dachu
2. Malowanie korytarza i klatki schodowej
3. Wykonanie brodzika w łazience
4. Wymiana okien
Razem

6
4
1
10
21

20
20
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Załącznik nr 6.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i
turystyki na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Wartość zadania w tys zł
2004-2006

2007-2013

W zakresie sportu szkolnego
Jednostka realizująca: Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
A. Zadania inwestycyjne
1. Budowa hali sportowej pełno-wymiarowej przy
Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach ul.
Kochanowskiego 31

2.500

Razem

2.500

B. Zadania modernizacyjno - remontowe
Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31
1. Wykonanie utwardzenia asfaltowego boiska pełnowymiarowego 24x12
2. Zamontowanie bramek do piłki ręcznej i koszy do
koszykówki , wykonanie skoczni w dal i innych
urządzeń
3. Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego
Razem

22
10

20
52

Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach ul. Raciborska 24
1. Zamontowanie bramek do piłki ręcznej i koszy do
koszykówki i innych urządzeń
Razem

10
10

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głubczycach ul. Dworcowa 2
1. Remont nawierzchni asfaltowej boiska
2. Zamontowanie bramek do piłki ręcznej i koszy do
koszykówki

15
8

Razem

23
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2
1. Wykonanie oświetlenia boiska
Razem

15
15

Szkoła Podstawowa w Lisięcicach ul. Szkolna 5
1. Remont nawierzchni asfaltowej boiska
2. Zamontowanie koszy do koszykówki
3. Remont bieżni
Razem

25
6
10
41

W zakresie kultury fizycznej i sportu
Jednostka realizująca: Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Stadion Miejski w Głubczycach
1. Remont trybuny głównej
2. Zamontowanie
siedzisk
plastikowych
trybunach
3. Remont ogrodzenia
4. Modernizacja oświetlenia
5. Wydzielenie sektora dla kibiców gości
Razem

na

Kort Tenisowy w Głubczycach, ul. Parkowa
1. Wymiana nawierzchni kortu
2. Remont budynku zaplecza magazynowego
3. Remont ogrodzenia
Razem

15
10

20

30
15
10
80

20

5
3
2
10

W zakresie turystyki
Jednostka realizująca: Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach
Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy w Pietrowicach
1. Budowa wyciągu narciarskiego
2. Budowa sanitariatu przy stołówce
3. Wykonanie oświetlenia
4. Budowa ścieżki rowerowej
Razem

150
40
50
10
250
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Basen Miejski w Głubczycach
1. Remont niecki basenu i stacji uzdatniania wody
Razem

50
50

200
200

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych
Termin realizacji
Głubczyce
1. Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw dla
dzieci

150

2005-2007

Jednostka realizująca: gmina Głubczyce
Infrastruktura turystyczna
1. Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw dla
dzieci
2. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych
(Opawica - Albrechtice)
3. Zagospodarowanie rynku w celach reakreacyjnych.
Budowa placu rekreacyjnego dla młodzieży
4. Budowa szatni dla zawodników na placu boiska
sportowego wraz z zapleczem sanitarnym
5. Adaptacja starej remizy na świetlicę. Budowa pola
namiotowego. Budowa infrastruktury sportowozabawowej w miejscowości Krasne Pole
6. Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem
7. Utworzenie placu rekreacji w Pietrowicach
8. Przebudowa placu w centrum Debrzycy
9. Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla
dzieci w centrum Tarnkowej

20

2005
po r. 2007
2007-2013
po r. 2007

po r. 2010
po r. 2007
po r. 2007
po r. 2007
po r. 2008

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Głubczycach
1. Modernizacja bazy noclegowej, opartej na bazie
internatów ZSM i ZSRCKU

100

2005-2006

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich
Jednostka realizująca: gmina Głubczyce - sołectwa
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1. Remont kapitalny Domu Ludowego w Lisięcicach
2. Modernizacja bazy kulturalnej w Domu Ludowym
w Zubrzycach
3. Budowa świetlicy w Opawicy

Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

po r. 2007
po r. 2007
2008-2013

80

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE
Załącznik nr 7.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie restauracji obiektów dziedzictwa
kulturowego na terenie gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Wartość zadania w tys zł
Wartość zadania

Termin realizacji

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
1. Opracowanie programu rewitalizacji miasta
2. Restauracja
i
rewitalizacja
zabytkowego
śródmieścia Głubczyc wraz z odbudową ruin
ratusza

80

2005

15.000

2005-2010
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Załącznik nr 8.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy
Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz niektórych
zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013
Realizacja w latach
Szacunkowy
koszt zadania
(w tys zł)

Termin realizacji
2004-2006

2007-2013

Remonty budynków mieszkalnych
Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Głubczycach
1. Wymiana stolarki okien i drzwi, naprawa elewacji
–

2004-2006

180

2004-2006

Głubczyce, ul. Sudecka 4

– Głubczyce, ul. Kościuszki 6
2. Ankrowanie, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana instalacji wod – kan. oraz
instalacji gazowej
–

200

Głubczyce, ul. Warszawska 23

– Głubczyce, ul. Warszawska 25
3. Kapitalne remonty budynków mieszkalnych
4. Modernizacja budynków – nadbudowa
przeznaczeniem na lokale socjalne

17.000

po r. 2007
po r. 2007

z

5. Budowa budynku socjalnego

1.000
4.455

po r. 2007

Jednostka realizująca: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
1. Budowa budynków mieszkalno-użytkowych (90
mieszkań, 30 lokali użytkowych)

12.000

2004-2010

400
110
100

2004-2008
2005-2006
2005-2007

Jednostka realizująca: Wspólnoty mieszkaniowe
1. Rewitalizacja
i
modernizacja
mieszkaniowych przedwojennych
- Głubczyce, ul. Ratuszowa 10
- Głubczyce, Aleja Lipowa 2
- Głubczyce, ul. Fabryczna 1

budynków
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-

Głubczyce, ul. Niepodległości 11
Głubczyce, ul. Fabryczna 11
Głubczyce, ul. Chrobrego 1
Głubczyce, ul. Dworcowa 8
Głubczyce, ul. Kołłątaja 2
Głubczyce, ul. Kochanowskiego 13
Głubczyce, ul. Kochanowskiego 9
Głubczyce, ul. Żeromskiego 8
Głubczyce, ul. Kochanowskiego 16
Głubczyce, ul. Chrobrego 2
Głubczyce, ul. Kościelna 9
Głubczyce, ul. Niepodległości 3
Głubczyce, ul. Niepodległości 6
Głubczyce, ul. Raciborska 3-3a
Głubczyce, ul. Warszawska 30
Głubczyce, ul. Warszawska 35

40
80
90
80
90
60
120
110
60
150
100
40
60
90
90
100

2005-2006
2006-2007

Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
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2007-2008
2007-2008
2007-2009
2007-2009
2007-2009
2008-2009
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
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Załącznik nr 9.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Głubczyce na lata 2004 - 2006 w ramach PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO oraz niektórych zamierzeń wykraczających poza ten okres przewidzianych do
realizacji w latach 2007-2013
Wartość zadania
(w tys zł)

Termin realizacji

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
W zakresie ochrony przeciwpożarowej
1. zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP
w Bogdanowicach
2. zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP
w Zawiszycach
3. zakup 2 motopomp dla jednostek OSP w
Grobnikach i Równem, działających w KSRG
4. Budowa remizy dla jednostki OSP w Grobnikach
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Załącznik nr 10.
Wykaz projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Głubczycach w ramach programu
informatycznego e-Urząd dla mieszkańców Opolszczyzny
Wartość zadania
(w tys zł)
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Głubczycach
Program informatyczny e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny
1. Koszt projektu bez kosztów dokumentacji oraz kosztów
administracyjnych
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Załącznik 11.
Zestawienie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w gminie Głubczyce 2004 - 2006
zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji przez inne podmioty w ramach PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO.
Uwagi
Infrastruktura drogowa
1. Budowa chodnika we wsi Biernatówek (dł. 100m)
2. Budowa chodnika we wsi Biernatów (dł 2 x 600 m)
3. Budowa rowu dł. 2 km oraz remont 4 przepustów przy drodze nr
27246 w Biernatowie
4. Budowa chodnika przy drodze nr 38 od skrzyżowania drogi nr 286 i
nr 38 do Ośrodka Wypoczynkowego w Pietrowicach
5. Budowa chodnika w Lisięcicach przy ul. Wolności o dł. 600 m
6. Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Długiej w Zubrzycach
7. Dokończenie układania kostki brukowej przy kościele i cmentarzu w
Zubrzycach
8. Naprawa drogi asfaltowej w Opawicy
9. Przebudowa i remont drogi dojazdowej do wsi Nowe Sady
10. Przebudowa zjazdu z drogi głównej w Nowych Sadach
11. Odnowienie i udrożnienie rowów w Nowych Sadach
12. Uformowanie poboczy dróg w Nowych Sadach
13. Ułożenie kręgów przy rowie w okolicy kościoła w Bernacicach
14. Poszerzenie jezdni i położenia nowej nawierzchni na całym odcinku
drogi w Nowych Sadach
15. Naprawa dróg i obiektów mostowych w Nowej Wsi
16. Remont nawierzchni asfaltowej na drodze nr 223 w Nowym
Rożnowie
17. Umocnienie murów oporowych przy drodze biegnącej przez
miejscowość Opawica
18. Wyasfaltowanie drogi łączącej Debrzycę i Zawiszyce
19. Modernizacja drogi wraz z odwodnieniem na odcinku Lwowiany Zawiszyce
20. Przebudowa placu w centrum Debrzycy (przystanek PKS)
21. Całkowita modernizacja drogi nr 27219 w Chróstnie

droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga krajowa i powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa
droga powiatowa

Kanalizacja
22. Budowa kanalizacji deszczowej w Biernatowie i Biernatówku
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23.
24.
25.
26.

Udrożnienie kanalizacji burzowej w miejscowości Opawica
droga powiatowa
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej deszczowej w Mokrem
droga powiatowa
Wykonanie kanalizacji deszczowej w Pietrowicach
droga krajowa i powiatowa
Modernizacja kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej nr 108513
O i krajowej nr 38 w Pietrowicach
droga krajowa
Realizacja w latach
Szacunkowy
koszt zadania
(w tys zł)

Termin realizacji
2004-2006

2007-2013

Sieć gazownicza
Jednostka realizująca: Zakład Gazowniczy w Opolu
1. Gazociąg Nowe Sady

1.200

2005-2006

Pozostałe potrzeby
1. Pogłębienie dna rzeki od Kietlic w stronę Biernatowa
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