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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Głubczyce,
raport o stanie gminy przygotowany
został na podstawie danych
z 2020 roku. Zebrane informacje
od pracowników merytorycznych
Urzędu Miejskiego, jednostek
organizacyjnych, spółek gminnych, są źródłem informacji o stanie
naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki,
środowiska, społeczeństwa, oraz zarządzania gminą.
Rok 2020 był rokiem trudnym dla nas wszystkich ze względu na
pandemię wirusa COVID-19. Należy jednak podkreślić, iż pomimo tej
sytuacji w naszej gminie udało się zrealizować wszystkie zaplanowane
w budżecie remonty i inwestycje. Stało się tak dzięki dużemu
zaangażowaniu pracowników urzędu i wykonawców. Wykonane
zostały praktycznie w 100% dochody z podatków lokalnych, za co
należą się podziękowania dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców.
Myślę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat są efektem
wytężonej pracy, które są zauważone i docenione przez naszych
mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych.
Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących
inwestycji. Sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.
Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum
moich starań było dobro mieszkańca i naszej gminy.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Z poważaniem
Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa
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RAPORT O STANIE
GMINY GŁUBCZYCE
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Burmistrz
Głubczyc przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Głubczyce za rok 2020.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa
opolskiego. Zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest pod tym względem największą gminą województwa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. Od południa Głubczyce sąsiadują z gminą Branice, od wschodu z gminami Baborów,
Pawłowiczki i Kietrz, a od północy z gminą Głogówek.
W granicach administracyjnych gminy znajdują się miasto Głubczyce, leżące na prastarym szlaku handlowym Opole-Ołomuniec-Brno u progu Bramy Morawskiej nad rzeką Psiną, lewym dopływem Odry, 45 sołectw: Bernacice, Bernacice Górne, Biernatów, Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża,
Chróstno, Ciermęcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce-Sady, Gołuszowice, Grobniki,
Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, Krzyżowice, Kwiatoniów, Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany,
Mokre, Mokre - Kolonia, Nowa Wieś, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, Nowy Rożnów, Opawica,
Pielgrzymów, Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, Równe, Sławoszów, Stara Wieś,
Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce oraz 8 przysiółków: Biernatówek (przysiółek wsi Biernatów), Bogdanowice-Kolonia (przysiółek wsi Bogdanowice),
Klisinko (przysiólek wsi Klisino), Podlesie (przysiółek wsi Lenarcice), Nowosady, (przysiółek wsi Lisięcice), Głubczyce-Las Marysieńka (przysiółek wsi Lwowiany), Dobrogostów (przysiółek wsi Sławoszów), Studzienica (przysiółek wsi Zawiszyce). Pozostałe miejscowości: Żabczyce (leśniczówka).
Najbliższe ośrodki miejskie: Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław (155 km),
Krnov (16 km), Praga (363 km), Wiedeń (306 km).
Przez teren Gminy przebiegają: droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle-Głubczyce-granica państwa (Pietrowice), dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 – Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i Nr 417 – Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz.
Około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa nr 45 relacji Opole-Racibórz-granica państwa (Chałupki), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 km
w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji Praha
(Hradec Kralove) – Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35-40 km.
Na terenie gminy znajdują się połączenia drogowe z Czechami: Pietrowice – Krnov, Pomorzowiczki-Osoblaha, Lenarcice – Linhartovy i Chomiąża – Chomyz, Równe – Slezské Rudoltice, Rusin
– Gadzowice, Ciermięcice – Krnov, Opavica – Město Albrechtice.
Blisko 12-tysięczne miasto Głubczyce położone jest nad rzeką Psiną na historycznym szlaku handlowym Opole-Ołomuniec-Brno. Jest siedzibą władz gminy i powiatu, a także centrum usługowo-przetwórczym regionu.
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2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata
2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata
2016‑2026 z perspektywą do 2030 roku.
Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026
z perspektywą do 2030 roku.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głubczyce na lata 2016-2020.
Program Osłonowy w Zakresie Dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata
2019‑2023”.
Program przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2016-2020.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20.
Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku.
Program ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.
Inwentaryzacja i waloryzacja krajoznawcza Gminy Głubczyce.
Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów
dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Głubczyce na lata 2018-2033.
Lokalny program rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020.

3. FINANSE GMINY

DOCHODY
PLAN

WYKONANIE

110 248 039 zł

109 844 583 zł

WYDATKI
PLAN

WYKONANIE

110 915 654 zł

103 124 429 zł
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ZADŁUŻENIE GMINY
1.01.2020 r.

31.12.2020 r.

17 727 365,43 zł

15 539 745,08 zł

Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy za rok ubiegły zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok.

4. MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 288
osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 21062 osób, w tym 10887 kobiet i 10175
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych, liczba mieszkańców z podziałem
na kobiety i mężczyzn na dzień 31.12.2020 r. przedstawiała się następująco:
MĘŻCZYŹNI (M)

KOBIETY (K)

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

0-2

250

0-2

248

3

89

3

97

4-5

188

4-5

171

6

93

6

86

7

100

7

97

8-12

541

8-12

512

13-15

289

13-15

344

16-17

196

16-17

194

18

98

18

111

19-20

219

19-20

196

21-40

2878

21-40

2721

41-60

2828

41-59

2739

61-64

816

60-64

847

65-70

701

65-70

843

71-81

661

71-80

1041

> 81

228

> 81

640

SUMA (M)

10175

SUMA (K)

10887

RAZEM

21062
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Na początek 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 11862 osób, a na terenach wiejskich 9488
osób. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto 11707 osób, wieś 9355 osób.
W 2020 r. urodziło się w gminie 144 osób, w tym 66 dziewczynek i 78 chłopców, a zmarło 389
osób, w tym 201 kobiety i 188 mężczyzn
W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach sporządzono 540 aktów urodzeń
w tym 495 dla dzieci urodzonych w Głubczycach natomiast 45 dla dzieci urodzonych za granicą.
Sporządzono 85 aktów małżeństwa w tym 46 konkordatowe, 30 cywilnych, 9 zagranicznych.
Sporządzono 536 dokumentów aktów zgonu w tym 531 dla osób zmarłych na terenie Gminy
Głubczyce, 5 zagranicznych.
Wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie 16 parom, natomiast odnotowano 25 rozwodów.

5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE
Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku.
Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku jest realizowany zgodnie z przyjętymi zasadami i formami
współpracy. Ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych Gminy określonych w Programie jako priorytetowe, w których 13 organizacji pozarządowych złożyło 18 oferty. Wysokość dotacji
przekazanych na realizację zadań w 2020 roku ilustruje poniższa tabela:
NAZWA ZADANIA

REALIZATOR WYŁONIONY
W DRODZE KONKURSU

KWOTA DOTACJI

Zadanie 1 – POMOC SPOŁECZNA
W sferze pomocy społecznej
tj.:
a) opieka pielęgniarska nad
osobami chorymi, starszymi,
niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania,
wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;

CARITAS DIECEZJI
OPOLSKIEJ
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60.000,00 zł

Zadanie 2 – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, SENIORZY
W sferze działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz
osób w wieku emerytalnym
tj.:

Polski Związek Niewidomych
Zarząd Koła w Głubczycach

8.000,00 zł

a) pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej,
wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych
„TACY SAMI” w Głubczycach

35.000,00 zł

Zadanie 3 – MŁODZIEŻ, DZIECI
W sferze działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
tj.:
a) organizowanie wypoczynku całorocznego dla dzieci
i młodzieży, w tym z rodzin
dysfunkcyjnych (obozy, kolonie, rajdy, itp.)

1) Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej

148.000,00 zł

2) Uczniowski Klub Sportowy LZS „Żaczek” przy Szkole
Podstawowej Lisięcice

12 000,00 zł

3) Stowarzyszenie Przeciwko
Bierności, Nowa Wieś Głubczycka 29

13 000,00 zł

Zadanie 4 – KULTURA
1) Stowarzyszenie Pożytku
Publicznego im. B.Adamskiej
Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Głubczycach

15.000,00 zł

2) Towarzystwo Śpiewacze
Ziemi Głubczyckiej Ewa Maleńczyk

25.000,00 zł

b) propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej

4.000,00 zł

c) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej

3.000,00 zł

1) Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej

7.000,00 zł

2) Ochotnicza Straż Pożarna
Bogdanowice

2.000,00 zł

w sferze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.:
a) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju
i za granicą poprzez działania
o charakterze artystycznym
(malarstwo, śpiew, taniec)

d) przedsięwzięcia kulturalne,
w szczególności ich alternatywne, niekomercyjne formy
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Zadanie 5 – RODZINA
W sferze działalności na rzecz
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj.:
a) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi
i młodzieżą (w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych,
klubów, itp.)

b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1) Franciszkański Ośrodek
Pomocy Dzieciom
w Głubczycach

80.000,00 zł

2) Stowarzyszenie Przeciwko
Bierności Nowa Wieś Głubczycka 29

10.000,00 zł

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

14.000,00 zł

2) Stowarzyszenie „Monar”
w Warszawie (Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot Zopowy)

5.000,00 zł

Zadanie 6 – EKOLOGIA
W sferze ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego tj.:
opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dokarmianie bezdomnych psów i kotów, poszukiwanie dla nich nowych
właścicieli, itp.)

Opolskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt w Opolu

R A Z E M:

40.000,00 zł

481.000,00 zł

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 niektóre organizacje pozarządowe musiały zrezygnować z realizacji zadań publicznych, część z nich realizowała zadania w ograniczonej formie (część
środków zostało zwrócone).
W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina Głubczyce udzieliła dotacji na realizację autorskiego programu profilaktycznego pn. „STOP UZALEŻNIENIOM” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w wysokości 3.000,00 zł.
Ponadto realizowano zadanie publiczne zgłoszone przez Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne
w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego),
pod tytułem „Głubczyce oczami artystów” na kwotę 4.000,00 zł.
Całkowita kwota dotacji przekazanych przez Gminę Głubczyce w 2020 r. w ramach ww. działań
wyniosła 488.000,00 zł. (faktycznie wykonana 432.400,00zł).
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6. PROMOCJA GMINY
W roku 2020 na promocję Gminy Głubczyce wydano 175 038,29 zł. Wydatki te związane były
z publikacją w prasie artykułów promujących Gminę na łamach gazety Gmina Polska – 5 535 zł, zakupem gadżetów – 3 982 zł, promocją Gminy w radiu Doxa – 11 808 zł, XV Marsz Pamięci – 1000 zł,
utrzymaniem aplikacji mobilnej służącej komunikacji mieszkańców z władzami Gminy – 4 428 zł,
a także za częściową realizacją projektu pn. Śląskie Portamento Śpiew Współbrzmienie Tradycja
w ramach Programu Unii Europejskiej Interreg V-A Republika Czeska-Polska (do momentu wybuchu
pandemii COVID-19) – 145 218 zł. Pieniądze przeznaczono także w pozostałych kosztach na spotkania delegacji zagranicznych – 3 067 zł.

7. OCHRONA ZDROWIA
Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Głubczyce wydanych było 164 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z pozwoleń na sprzedaż alkoholu (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
• na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu – przeznaczono 38.403,54 zł,
• na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie – przeznaczono 3.325,00 zł,
• na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
– przeznaczono 13.098,45,
• na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – przeznaczono 216.697,74 zł,
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżury
dwa razy w tygodniu. W 2020 roku przyjęto 32 osób, w tym:
•
•
•
•
•
•

32 os. zarejestrowano do leczenia;
10 os. skierowano na badania biegłego;
7 os. skierowano do sądu;
15 os. poddało się dobrowolnemu leczeniu;
5 os. w toku załatwiania;
umorzono sprawy 2 os.

Ponadto w punkcie konsultacyjnym 2 razy w tygodniu prowadzone jest doradztwo terapeutyczne
przez psychoterapeutę uzależnień. W 2020 roku udzielono 373 konsultacji.
W Programie przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadanie publiczne „Eskalacja kompetencji samotnego rodzica” przez MARKOT Zopowy. Przeznaczone środki finansowe to 5.000,00 zł

8. POMOC SPOŁECZNA
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 1340 osoby, w tym 425 osoby w wieku 0-18, 663 osób w wieku 19-60 oraz 252 osoby w wieku 60 i więcej, w tym 790 osób poniżej kryterium
dochodowego oraz 550 osoby powyżej kryterium dochodowego.
W roku ubiegłym funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach (ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), z którego usług w 2020 roku skorzystało 74 osób.
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Zopowy), z którego usług skorzystało 41 osób.
Brak jest natomiast noclegowni i schroniska dla bezdomnych - bezdomni z naszej gminy przebywają
w schroniskach dla bezdomnych poza Gminą Głubczyce.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. – 883 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 763 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 2020 – 896, a na koniec 2020 roku – 784. Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła –
1.848,590,00zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 1.705,540,00zł.
Na początek 2020 r. – 2023 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec
2020 r. – 1997 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2020 r. – 95,16 %
rodzin, a na dzień 31 grudnia 2020 r. – 93,94 % rodzin.
Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach, który udzielił wsparcia w formie Pobytu (terapia zajęciowa)
dla 73 podopiecznych oraz w formie wyżywienia (obiad) dla 153 osób. Dla seniorów, którzy z różnych
powodów (wiek, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, zniedołężnienie itp.) DDP świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 94 podopiecznych – z tego
34 osoby w ramach rządowego Programu Opieka 75+, na który otrzymano 62 000zł dotacji z Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w 2020 roku skorzystało 74 osoby, w tym z gminy Głubczyce 56, gminy Baborów 8, gminy Branice 8, gminy Kietrz 2. W ciągu roku zatrudnionych pracowników
było 15 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę oraz 3 specjalistów na umowę zlecenie. Wydatki
Gminy na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosiły 1 352 039,42 zł, które pochodziły z dotacji Wojewody przekazanej z budżetu państwa.

9. INFRASTRUKTURA
Publiczna infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020 r 166,2 km dróg.
Na dzień 31 grudnia 2020 r długość dróg publicznych w gminie wynosiła 167,2 km. Różnica (zwiększenie) w długości dróg publicznych między początkiem o końcem 2020 roku jest skutkiem nadania
uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach statusu drogi publicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka. W roku 2020 na bieżące utrzymanie dróg i poprawę ich stanu technicznego tj. wykonanie remontów nawierzchni i przebudowy Gmina Głubczyce wydatkowała kwotę
4.043,7 tys. zł. Na koniec 2020 r struktura dróg publicznych według typów nawierzchni przedstawia
się następująco:
• drogi o nawierzchni asfaltowej – 71% tj. wzrost o 1 % do roku 2019,
• drogi utwardzone innym rodzajem nawierzchni – 5% i wartość ta nie uległa zmianie
• drogi o nawierzchni gruntowej – 24 % wartość ta nie uległa zmianie.
Gmina nie posiada wydzielonych ścieżek rowerowych jak również bus-pasów. Posiada natomiast
wydzielone ścieżki pieszo-rowerowe z nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 4,1 km.
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2020 roku wynosiła 227,3km. W przypadku sieci
kanalizacyjnej było to 116,1 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiadało 100% mieszkańców. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiadało 99,98% mieszkańców Głubczyc, w przypadku wsi
około 64% mieszkańców.
W 2020 roku doszło do 26 awarii sieci wodociągowej oraz nie odnotowano żadnej awarii na sieci
kanalizacji sanitarnej.
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10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
W ramach „Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zrealizowano następujące zadania:
1) Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych
• 36 260,76 zł brutto, w tym: kwota zewnętrznego finansowania (dotacja MSWiA) 32 820,00 zł,
a wkład własny wynosił 3 440,76 zł,
2) Romowie pracują za dług
• 31 500,00 zł ogółem, w tym: kwota zewnętrznego finansowania (dotacja MSWiA) 30 000,00 zł,
a wkład własny wynosił 1 500,00 zł,
Łącznie w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2020 r. – 531 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 25 512,34 m2, a na dzień 31 grudnia 2020 r. – 516
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 24 920,29 m2. Zmniejszenie się liczby lokali
mieszkalnych związane było ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemcy oraz ze sprzedażą
w drodze przetargu nieograniczonego.
Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosiła 48,30 m2.
W 2020 r. osobom wpisanym na „Listy osób spełniających przesłanki uprawniające do zawarcia
umowy najmu lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Głubczyce” oddano do użytkowania
ogółem 6 lokali mieszkalnych, w tym: 5 lokali o najmie socjalnym oraz 1 lokal wynajmowany na czas
nieoznaczony, znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wpis na „Listy osób spełniających
przesłanki uprawniające do zawarcia umowy najmu lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Głubczyce” odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XLV/338/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26
lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz zatwierdzanie list osób uprawnionych do przydziału lokali podlega kontroli społecznej.
Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Komisję Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych
Rady Miejskiej w Głubczycach.
W 2020 r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego, dotyczącego opróżnienia i opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w mieszkaniowym zasobie gminy, z uwagi na zaistniałą sytuację
epidemiologiczną oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie przez Komornika Sądowego.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za lokale będące w mieszkaniowym zasobie gminy wynosiły łącznie 4 034 tys. zł, a zaległości dotyczyły 447 osób. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dane
te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za lokale będące w mieszkaniowym zasobie
gminy wynosiły łącznie 4 298 tys. zł, a zaległości dotyczyły 470 osób.
W 2020 r. w mieszkaniowym zasobie gminy wykonano następujące remonty:
•
•
•
•
•
•
•

wymiana, modernizacja, remont instalacji elektrycznych – 11 szt.
wymiana, remont instalacji wod-kan – 11 szt.
remont lub wymiana źródeł ciepła – 12 szt.
remonty i uszczelnienia, naprawy dachów i kominów: 14 szt.
pozostałe prace ogólnobudowlane – 3 szt.
bieżące naprawy i awarie (styczeń – grudzień 2020 r.)
drobne naprawy i konserwacje około 44 szt.
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W 2020 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne:
1) Budowa kominów w budynku gminnym przy ul. Koszarowej 6 w Głubczycach
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 35 osób, zaś pod koniec 2020 r.
było to 27 osób.
W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 264 901,67 zł, których beneficjentami było 150 rodzin. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów ustawowych m.in. niski
dochód, ponoszone opłaty mieszkaniowe, posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Kwota najniższego
dodatku wynosiła 26,64 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 711,66 zł.
W 2020 r, dokonano sprzedaży 15 lokali mieszkalnych znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę 321 770,77 zł. Średnio jeden lokal mieszkalny sprzedano za kwotę 21 451,38 zł.
7 lokali sprzedano w drodze przetargu, 8 lokali sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy GTBS obejmował następujące mieszkania:
• przy ulicy Nowy Świat 1A w budynku znajduje się 16 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 842,08 m2, o przeciętnej liczbie izb 3.
• przy ulicy Nowy Świat 2 w budynku znajduje się 9 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 463,80 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,3.
• przy ulicy Plebiscytowej 14 w budynku znajduje się 7 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 423,20 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,7.
• przy ulicy Nowy Świat 1 w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 82,30 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,5.
• przy ulicy Nowy Świat 1b w budynku znajduje się 19 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 873,80 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,47.
• przy ulicy Nowy Świat 1c w budynku znajduje się 7 mieszkań o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 451,80 m2, o przeciętnej liczbie izb 4.
• przy ulicy Pocztowej 8 w budynku znajduje się 3 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 171,87 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,3.
• przy ulicy Kochanowskiego 13 w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 61,09 m2.
• przy ulicy Kozielskiej 21 w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 82,9 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,5.
• przy ulicy Karola Miarki 3 w budynku znajduje się 4 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 271,90 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,25.
• przy ulicy Sudeckiej 8a w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 110,72 m2, o przeciętnej liczbie izb 4.
Łącznie w zasobie GTBS znajdowało się na 72 mieszkania.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 53,27 m2, a ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – (3835,46 m2 / ilość mieszkańców gminy).
W 2020 oddano do użytkowania 3 mieszkania znajdujących się w zasobie GTBS. Zasady przyznawania mieszkań określa Regulamin przyznawania i wynajmowania mieszkań w zasobach GTBS,
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zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 22.03.2013 roku. Decyzje w tej sprawie były
podejmowane przez komisję w składzie: przedstawiciel GTBS, przedstawiciel Burmistrza oraz przedstawiciel OPS.
Nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego dot. opuszczenia lokalu mieszkalnego będącego w zasobach GTBS.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie GTBS wynosiły
łącznie 42 628,71 zł. a płatności dotyczyły opłat za czynsz oraz media 60 mieszkań.
Na dzień 31.12.2020 r. ogółem zaległości wyniosły 35014,67 zł.
W 2020 r. wykonano niżej wymienione remonty zasobu GTBS:
• malowanie klatki schodowej i korytarzy piwnic – 16991,00 zł
• Nowy Świat 1a/7 – wymiana okna i drzwi balkonowych: 2460,10 zł
• Pocztowa 8- malowanie klatki schodowej, korytarzy oraz biur, remont pokrycia dachu: 25
560,59 zł
• Sudecka 8a/5 – wymiana okna i drzwi balkonowych: 2 760,00 zł.
Łączna wartość robót brutto wyniosła: 47 771,69 zł.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 100 % mieszkań będących w zasobie GTBS znajdowały się toalety.
W 2020 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla lokatorów GTBS.
W zasobie GTBS w 2020 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
• Gdańska 28 – 26 lokali użytkowych, które wynajęto na potrzeby prowadzenia lokalnych działalności gospodarczych.
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu GTBS oczekiwało 11 osób, pod koniec 2020 r. liczba ta nie uległa zmianie. Średni czas oczekiwania na otrzymania mieszkania wynosił w 2020 roku
12 miesięcy, Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł gdyż na liście osób oczekujących
na wynajem mieszkania znajdowało się więcej rodzin w stosunku do lat poprzednich.

11. SPRAWY OBYWATELSKIE
W 2020 w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 nie realizowano działań w ramach budżetu
obywatelskiego.

12. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ
Straż Miejska w Głubczycach w 2020 r. zarządzeniem Wojewody Opolskiego powołana została do użycia, do wspólnych działań z Policją w stanie epidemii COVID-19. W ramach tych działań
przeprowadzonych zostało 247 wspólnych patroli na terenie miasta i gminy Głubczyce w tym 91
na pierwszej zmianie, 149 na drugiej i 7 na nocnej zmianie. Pomimo tych działań podjęła samodzielnie 155 interwencji porządkowych na terenie miasta i gminy Głubczyce. Podczas interwencji i kontroli nałożono 34 mandaty karne dotyczące najczęściej popełnianych przez mieszkańców wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, nie usuwania odpadów komunalnych, spalania odpadów,
pozbywania się odpadów w sposób niezgodny z regulaminem, spożywania napojów alkoholowych
w miejscach niedozwolonych, śmiecenia w miejscach ogólnie dostępnych. Odebrała 98 zgłoszeń
i zawiadomień od mieszkańców oraz instytucji. Sporządziła wniosek o ukaranie do sądu w związku z obostrzeniami dot. przeciwdziałania i zapobiegania szerzeniu się epidemii COVID-19. Ponadto
skontrolowano 7 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce w zakresie przyłączenia ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W zakresie Programu Ochrony Powietrza skontrolowano 10 gospodarstw
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domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz przeprowadzono trzy kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych. Przy współpracy
z Opolskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt w Opolu oddział w Głubczycach podjęto 57 interwencji dotyczących udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym oraz dzikim z terenu miasta i gminy
Głubczyce.
We współpracy z OPS-em w Głubczycach udzielano pomocy osobom bezdomnym podczas przewozu ich do ośrodków na pobyt stały lub czasowy oraz udzielano asysty pracownikom podczas
prowadzonych wywiadów środowiskowych. Na potrzeby gminy przeprowadzono 186 konwojów
dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych. Współpracowano z zarządcami
wspólnot mieszkaniowych w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz innych spraw porządkowych. Na prośbę WSO i USC tut. urzędu dokonywano ustaleń meldunkowych i innych czynności
np. powiadamianie najbliższych członków rodziny o zgonie osoby przebywającej za granicą. Dokonywano sprawdzeń zgodności składanych deklaracji DO-1 ze stanem faktycznym, które przeprowadzono na potrzeby WKI tut. urzędu. Informowano również instytucje oraz osoby prywatne o stwierdzonych usterkach, zaniedbaniach, nieprawidłowościach, awariach, celem ich usunięcia, aby nie
stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Interweniowano również w kwestiach poprawy
estetyki miejsc ogólnodostępnych, jak i tych na obrzeżach miasta. W ramach kwesty WOŚP patrolowano teren miasta oraz zabezpieczono budynek Ratusza – "Sala Pod Aniołem" w trakcie liczenia
środków finansowych oraz wykonano konwój zebranej gotówki. Strażnicy Miejscy uczestniczyli także w akcjach informacyjnych dot. nałożonych obowiązków oraz postępowania i zachowania się podczas obowiązywania stanu pandemii, jak i innych formach przekazywania informacji w postaci plakatów, ulotek, obwieszczeń.

13. SPÓŁKI KOMUNALNE
W gminie funkcjonują następujące spółki komunalne:
A. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
W 2020 r. Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja w Głubczycach osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 10 124 037,25 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów tj.: wody
kwota 3 494 341,10 zł, sprzedaż usług kanalizacyjnych kwota 5 639 612,30 zł, usługi kanalizacji deszczowej kwota 460 069,34 zł, pozostałych usług kwota 448 830,65 zł, kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby kwota 37 879,99 zł, zmiana stanu produktów kwota 41 245,12 zł, sprzedaż
materiałów kwota 2 958,75zł. Poniesione koszty związane z działalnością podstawową wyniosły
9 885 026,47 zł, w tym amortyzacja 1 177 057,42 zł, zużycie materiałów i energia 1 673 574,72 zł,
usługi obce 733 901,64 zł, podatek od nieruchomości 1 322 389,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 405 445,99 zł, pozostałe podatki i opłaty 98 525,05 zł, wynagrodzenia 3 478 821,25 zł,
ubezpieczenia i świadczenia 858 023,47 zł, pozostałe koszty rodzajowe 136 965,32 zł, wartość
sprzedanych materiałów 322,61 zł. Założone plany na 2020 r. przychodów i kosztów zostały zrealizowane.
B. Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach
Za 2020 rok Spółka Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głubczycach osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7 549 790,70 zł., w tym przychody netto
ze sprzedaży usług 7 513 664,09 zł, ze sprzedaży materiałów (pojemniki) 36 126,61 zł., pozostałe
przychody operacyjne wynoszą 302 057,40 zł., przychody finansowe 7 802,79 zł. Poniesione koszty
związane z działalnością podstawową wyniosły 8 019 562,82 zł., w tym amortyzacja 222 754,98 zł,
zużycie materiałów i energii 927 088,14 zł, usługi obce 3 325 303,68 zł, wynagrodzenia 2 375
561,16 zł, ubezpieczenia i pozostałe świadczenia 582 891,24 zł, pozostałe koszty 585 963,62 zł.
Koszty działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 62 590,36 zł, koszty finansowe 193,94 zł.
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C. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głubczycach
W 2020 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 2 932 666,58 zł, pozostałe przychody operacyjne 221 576,98 zł, przychody finansowe 14 915,40 zł. Poniesiono koszty w wysokości
2 950 916,38 zł, w tym koszty amortyzacji 88 133,39 zł, zużycie materiałów i energii 644 192,17 zł,
usługi obce 470 876,74 zł, wynagrodzenia 1 052 627,18 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 196 370,60 zł, pozostałe koszty działalności operacyjnej 498 716,30 zł, pozostałe koszty operacyjne 51 427,79 zł, koszty finansowe 125 190,75 zł. Założone plany przyjęte
na rok 2020 zostały wykonane.

14. EDUKACJA
W Gminie Głubczyce funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia.
Ponadto przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głubczycach funkcjonowały oddziały integracyjne.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
Szkoła SP Nr 1 w Głubczycach

10.528,00 zł

Szkoła SP Nr 2 w Głubczycach

13.538,00 zł

Szkoła SP Nr 3 w Głubczycach

18.037,00 zł

Szkoła SP Lisięcice

17.309,00 zł

Szkoła ZS Pietrowice

18.197,00 zł

Szkoła SP Bogdanowice

14.293,00 zł

Szkoła SP Grobniki

15.042,00 zł

Szkoła SP Gołuszowice

18.267,00 zł

Szkoła SP Klisino

15.164,00 zł

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 26 077 443,33 zł, z czego 16 386 336,00 zł (62,8%) pokryte
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 1601 uczniów w szkołach podstawowych (prowadzonych przez gminę 1263 oraz 338 uczniów w szkołach podstawowych
prowadzonych przez stowarzyszenia). W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka niemieckiego – uczyło się 1601 uczniów szkołach prowadzonych
przez gminę oraz prowadzonych przez stowarzyszenia.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 19,1 osób w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę oraz 11,43uczennic i uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych
przez stowarzyszenia.
W szkołach prowadzonych przez Gminę w Szkole Podstawowej w Lisięcicach uczyło się najwięcej uczniów w jednym oddziale – 31 uczniów w klasie, natomiast najmniej uczniów w Szkole Podstawowej w Pietrowicach – 10 uczniów w klasie. W szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia
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najwięcej uczniów w oddziale było w Szkole Podstawowej w Bogdanowicach – 21 uczniów w klasie,
najmniej w Szkole Podstawowej w Klisinie – 2 uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach gminnych zatrudniono było 152,96 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2,84 – nauczycieli stażystów, 8,82, – nauczycieli kontraktowych, 17,05 – nauczycieli
mianowanych, 124,25 – nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2020 r. zwolniono w poszczególnych
szkołach 9 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,31
uczenia.
W 2020 r. klasę VIII ukończyło – 170 uczniów szkół podstawowych w odniesieniu do poszczególnych szkół wygląda to następująco:
SZKOŁA

ILOŚĆ UCZNIÓW

Szkoła SP Nr 2 w Głubczycach

50

Szkoła SP Nr 3 w Głubczycach

71

Szkoła SP Lisięcice

22

Szkoła ZS Pietrowice

6

Szkoła SP Bogdanowice

10

Szkoła SP Gołuszowice

11

Burmistrz w 2020 r. przyznał stypendia sportowe i nagrody dla uczniów za wysokie osiągnięcia
i wyniki sportowe o łącznej wysokości 59 500 zł.
W roku szkolnym 2019/2020 do Gminnych placówek oświatowych dowożonych było 587 uczniów.
Dowóz był organizowany środkami transportu publicznego. Co stanowi 32,2 % wszystkich uczniów.
Ponad to Gmina organizuje dowóz dla uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Kędzierzyna Koźla oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Ogólny koszt dowozu uczniów do szkoły w 2020 r wyniósł 1.139.205 zł.
Przedszkola
W Gminie Głubczyce funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 1 przedszkole z oddziałami integracyjnym, 4 przedszkola powadzone przez stowarzyszenia oraz 1 niepubliczne przedszkole
w Głubczycach prowadzone przez osobę fizyczną. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 510 dzieci,
natomiast do przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia uczęszczało 148 dzieci i do niepublicznego przedszkola uczęszczało 52 dzieci. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik 2014

195

rocznik 2015

164

rocznik 2016

183

rocznik 2017

149

rocznik 2018

19
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W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 8 907 492 zł.
W gminie funkcjonował 1 żłobek prowadzony przez gminę (na 120 miejsc), oraz 1 żłobek prowadzony przez osobę fizyczną (55 miejsc). Placówki te obejmowały razem 175 miejsc (z czego zapisanych było 129 dzieci).
W 2020 roku na prowadzenie opieki nad dziećmi do 3 lat gmina wydała 820 746 zł.

15. MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W GŁUBCZYCACH
W naszej Gminie w 2020 roku funkcjonowała 1 biblioteka publiczna dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 67094 woluminy, natomiast na koniec roku
66671 woluminy. Stan księgozbioru na koniec 2020 roku w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni
wynosi 46971 woluminów, w Oddziale dla Dzieci 19700 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta łączna liczba woluminów wynosiła 3,1 na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 3,1 na dzień
31 grudnia 2020 roku. Zbiory audiobooków na koniec 2020 roku wynoszą 161 sztuk, łączna ilość
wypożyczeń w 2020 r. wynosi 122 pozycje. W grudniu zakupiliśmy równie dla czytelników ebooki
w ilości 50 sztuk i liczba ich wypożyczeń wyniosła 9.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Biblioteka zarejestrowała 9506 użytkowników, w tym 4488 czytelników aktywnie czytających, zaś na koniec grudnia 2020 roku liczby te wynosiły 5734 użytkowników
i 2772 czytelników.
W ciągu 2020 roku z usług Biblioteki skorzystało 5734 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 53047 woluminów oraz 4593 czasopism oprawnych i nieoprawnych. Liczba udzielonych kwerend w 2020 roku wynosiła ogółem 5308. Łącznie na przestrzeni 2020 roku zarejestrowana ilość odwiedzin czytelników w Bibliotece wynosiła 30331 osób.
W 2019 roku wzbogacono zbiory Biblioteki o 2632 woluminy oraz 7 audiobooków, a w 2020 roku
o 1217 woluminów, 29 audiobooków oraz 50 ebooków. Całość księgozbioru dostępna jest na stronie
WWW Biblioteki w katalogu on-line.
W ramach współpracy ze Śląską Biblioteką Cyfrową przy realizacji projektu digitalizacji różnego rodzaju zbiorów i dokumentów Biblioteka opublikowała ogółem do dnia 31 grudnia 2020 roku
21860 publikacji. W roku 2020 opublikowaliśmy łącznie 2429 pozycji, wśród których liczne pozycje promują miasto, gminę, powiat głubczycki, jak również Opolszczyznę. Biblioteka we współpracy z mieszkańcami, instytucjami, urzędami, wydawnictwami, organizacjami czy stowarzyszeniami
z Opolszczyzny publikuje również w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej bieżącą i retrospektywną opolską
prasę regionalną. Liczba pobrań (wyświetleń) publikacji z biblioteki cyfrowej w 2020 roku wynosiła
446138. Ogółem pobrań od początku działalności to 1472742. Publikowana prasa regionalna dostępna jest również ze strony www Biblioteki.
Biblioteka zatrudniała 8 pracownic i pracowników, w tym 7 pracowników merytorycznych. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.
W Bibliotece użytkowane jest 27 komputerów, w tym 27 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Z dostępu do bezpłatnego Internetu w 2020 roku skorzystało 2660 osób.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zapewnia dostęp do katalogów on-line, jak również możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień, rezerwacji i powiadomień czytelników oraz
wypożyczanie ebooków po zalogowaniu do konta czytelnika.
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W 2020 roku Biblioteka zorganizowała lekcje biblioteczne i szkolenie użytkowników w ilości
20 zajęć przy frekwencji 403 osób. Imprezy zorganizowanie przez Bibliotekę 115 przy frekwencji
1008 osoby. W tym imprezy literackie: 2 spotkania autorskie, spotkania z cyklu „Dyskusyjny Klub
Książki” dla dzieci oraz dla dorosłych, spotkania – pogadanki o książce, wycieczki do biblioteki, itp.
Zorganizowano wystawki tematyczne promujące literaturę, 2 wystawy on-line. Ponadto miały miejsce spotkania z książką i promocje czytelnictwa on-line.
W 2020 roku na prowadzenie Biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 553006 zł,
w tym na zakup zbiorów 10464 złotych. W ramach dotacji celowej na prowadzenia biblioteki powiatowej ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach wpłynęła kwota 20000 zł, która zastała wydatkowana w całości na zakup nowości wydawniczych, audiobooków i ebooków.

16. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁUBCZYCACH
W 2020 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
1. Koncerty: koncert noworoczny pt. „ Nim zapłacze Bóg”; koncert kolęd i pastorałek „Z darami
Trzech Króli”; 28.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Koncert zespołu „Perła”; Koncert
Noworoczny PSM; Koncert Kolęd (chór Cantabile oraz Leo Cantores); Koncert z okazji Dnia Kobiet.
Pod ratuszem odbył się recital studia piosenki „Akord”, koncert zespołu Old Befa oraz Głubczyckich
Dinozaurów.
Miejski Ośrodek Kultury jest współorganizatorem cyklu koncertów towarzyszących w ramach
projektu „Śląskie Portamento” ‘2020. Do końca półrocza projekt miał się zakończyć, jednak ze względu na panującą pandemię, odbył się zaledwie jeden koncert (z zaplanowanych 25) – był to multimedialny spektakl podróżniczo-kulinarny dotyczący życia w Kolumbii.
2. Pokazy teatralne: W styczniu na scenie, wyremontowanej sali widowiskowej MOK, odbył
się spektakl pt. „Kobieta idealna” w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Odbyły się 3 przedstawienia dla dzieci w wykonaniu Teatru Aczemu z Oleśnicy. W lutym odbyła się premiera teatralna monodramu „Przygody Barona Munchhausena” w wykonaniu Jana Skoumala – grupa teatralna „Głosy”
pod kierownictwem Waldemara Lankaufa.
3. Seanse filmowe: w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym w Kinie „Centrum”
łącznie wyświetlono 12 filmów. Funkcjonował także Klub Dobrego Filmu – 4 seanse. Na spotkaniach wyświetlane są filmy z przesłaniem, poruszające trudne i ważne tematy. Celem Klubu jest rozpowszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych. Łącznie w seansach filmowych wzięło
udział 1702 osoby.
4. Festiwale/przeglądy: Gminny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Do szopy hej pasterze!”.
5. Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne/spotkania: „Zimowe zajęcia kulinarne”, „Wakacje w Mieście”.
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 5.000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia
te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości ok. 36.000 zł.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach w 2020 roku działały następujące kluby i koła zainteresowań (bezpłatne):
•
•
•
•

Klub Modelarstwa Lotniczego
Klub Krótkofalowców
Towarzystwo Numizmatyczne
Klub Dobrego Filmu

•
•
•
•
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Polsko-czeski Klub Dobrego Smaku
Chór seniorów „Feniks”
Zespół „Dziarski Senior”
Zespół „Rodzina Fedorowiczów”

•
•
•
•

Zespół „Uśmiech”
Grupa Estradowa MOK
Studio Piosenki „Akord”
Chór dziecięcy „Cantabile”

•
•
•
•

Chór miasta Głubczyce „Leo cantores”
Chór Rodziców
Zespół „Muzozaury”
Kółko teatralne – „Głosy”

Ze względu na grupę ryzyka spotkania: chóru Feniks, Obywateli Trzeciego Wieku, Muzozaurów
oraz Klubu Dobrego Smaku – od kwietnia do końca 2020 zostały zawieszone.
Płatne: Studio Tańca Royal Dance, Studio tańca „Dance Intensive”.
Łącznie w/w zajęciach uczestniczyło: ok. 300 osób.

17. OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI
W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głubczyce,
realizowany był przez firmę: Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8. Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Głubczyce w 2020 r. zorganizowana była
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów:
•
•
•
•
•
•
•
•

papier,
metal,
tworzywa sztuczne,
szkła (białe i kolorowe),
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
bioodpady,
popiół,
pozostałe zmieszane odpady komunalne.

a także:
• odpady niebezpieczne,
• przeterminowane leki – zbiórka w specjalnych pojemnikach, ustawionych w aptekach na terenie Głubczyc,
• chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• zużytych baterii,
• akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
• zużytych opon samochodowych.
Ponadto w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów przyjmowane są od mieszkańców gminy:
•
•
•
•
•
•
•
•

odpady i opakowania z papieru i tektury,
odpady i opakowania z tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe),
odpady i opakowania z metali,
zużyte opony (z pojazdów do 3,5 t),
szkło bezbarwne i kolorów,
gruz (ceglany, betonowy, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu),
odpady ulegające biodegradacji (zielone),
odpady wielkogabarytowe,
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• zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• chemikalia,
• styropian opakowaniowy.
W celu poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi, polepszenia warunków środowiskowych oraz podniesieniu świadomości mieszkańców w odniesieniu do:
1. konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych,
2. ograniczenia ich składowania oraz ewentualnego ich przedostania się do środowiska,
3. prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw sztucznych i nie zanieczyszczania wysegregowanych frakcji m. in. odpadami zmieszanymi,
4. szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych.
Gmina Głubczyce prowadzi szereg zadań i działań. Są to m. in.:
• działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK;
• kampanie informacyjno-edukacyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi (np. materiały drukowane - ulotki/plakaty, zakup pojemników do segregacji odpadów dla szkół i przedszkoli, spektakle ekologiczne) - realizowany projekt pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna
związana z gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce”;
• przystąpienie do programu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu;
• przystąpienie do programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona Powietrza:
• „Ochrona powietrza ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób
gminy – wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”,
• „Ochrona powietrza ograniczenie niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy
Głubczyce”;
• partnerstwo w Programie LIFE w ramach projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością
powietrza w samorządach województwa opolskiego”;
• sukcesywnie rozbudowywane oraz zadaszane są gniazda przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych tzw. wiaty;
Ponadto, celem polepszenia jakości powietrza i gospodarki wodno-ściekowej udzielane są dotacje
celowe do wymiany źródła ciepła, dotacje celowe do instalacji solarnych i pomp ciepła oraz dotacje
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
W roku 2020 w Gminie Głubczyce zostało udzielonych 79 dotacji do wymiany źródeł ciepła,
9 do Odnawialnych źródeł energii (OZE) i 3 do oczyszczalni ścieków, na kwotę 274 673,03 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – liczba mieszkańców wyniosła 17 063, z czego:
• 9 783 osoby zamieszkiwało w mieście,
• 7 280 osób zamieszkiwały na terenach wiejskich.
W roku 2020 odebrano i zagospodarowano z terenów zamieszkałych poniższe ilości odpadów:
• zmieszane odpady komunalne – 4221,56 Mg, tj: o 103,46 Mg mniej niż w roku 2019,
• odpady gromadzone selektywnie – 2796,74 Mg, tj: przyrost o 359,50 Mg w stosunku do roku
2019,
Największy przyrost odnotowano w odpadach biodegradawalnych, tj: o 218 Mg oraz w odpadach
wielkogabarytowych, tj.: o 86,6 Mg.
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Dodatkowo w ramach PSZOK-a odebrano i zagospodarowano 624,34 Mg odpadów selektywnych.
Przeliczając ilość odpadów na jednego mieszkańca otrzymujemy;
• zmieszane odpady komunalne – 247,4 kg/os/rok
• odpady zbierane w sposób selektywny –164 kg/os/rok
• odpady dostarczone do PSZOK-a – 36,6 kg/os/rok

18. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku roku 2020 miejscowymi planami objętych było 7,61% powierzchni gminy, a na koniec roku – bez zmian (7,61%).
Na początku roku 2020 – 1,49% powierzchni gminy było wskazane w studium do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania, a na koniec roku – bez zmian (1,49%).
W 2020 r. wydano 7 decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym jedna odmowna (bud. węzła sieci telekomunikacyjnej – Zopowy).
Inwestycje te dotyczyły:
• Budowa sieci gazu – 4 dec.
• Przebudowa linii napowietrznej SN – 1 dec.
• Budowa ścieżki pieszej z oświetleniem – 1 dec.
W 2020 r. wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycje te dotyczyły:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków gospodarczych – 13 dec.
Budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 17 dec.
Budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 1 dec.
Budynków gospodarczych – 5 dec.
Hal magazynowych i wiat rolniczych – 1dec.
Budynków letniskowych i rekreacyjnych – 4 dec.
Budynków usługowych – 1 dec.
Stawy – 2 dec.
Rekultywacja terenu – 1 dec.
Decyzje odmowne – 3 dec.

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy w 2020 r. wyniósł około 62 dni
kalendarzowe (uwzględniając w tym czasie proces uzgodnień, uzupełnienia wniosku itd.).
W 2020 r. nie było odwołań od decyzji o warunkach zabudowy do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
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19. INWESTYCJE GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2020
LP.

TYTUŁ ZADANIA

KOSZTY

1.

Przebudowa ulicy Reymonta w Głubczycach

148 495,00

2.

Przebudowa ulicy Chopina w Głubczycach

231 508,67

3.

Przebudowa ulicy Tuwima w Głubczycach

183 237,10

4.

Przebudowa dróg w ciągu ulic Sobieskiego, Jana
Pawła II, Plebiscytowej, Moniuszki, Sienkiewicza
i Królowej Jadwigi wraz z przebudową skrzyżowania przy ulicy Grunwaldzkiej - część III ulica
Królowej Jadwigi

136 461,30

5.

Przebudowa nawierzchni placu Mały Targ przy
ulicy Gdańskiej w Głubczycach I etap

156 762,97

6.

Utrwalenie nawierzchni jezdni w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka - docinek położony
w działce gruntowej numer 395/6

66 424,49

7.

Udrożnienie odwodnienia drogi wewnętrznej
w działkach 79 i 538 w miejscowości Mokre Kolonia

13 161,30

8.

Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach

2 714 810,60
60% środki FDS
40% Środki własne gminy

9.

Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach

2 897 533,05
60% środki FDS
40% Środki własne gminy

10.

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w działce
14/14 w Nowych sadach

11 109,69

11.

Remont drogi wewnętrznej w działkach numer
1/20 i 1/22 w Pomorzowicach

59 337,00

12.

Przebudowa nawierzchni drogi osiedla mieszkaniowego w miejscowości Zopowy osiedle

699 848,66

13.

Montaż odwodnienia liniowego w drodze gminnej
108545 O w Klisinie

9 267,66

14.

Ubezpieczenie prefabrykatami betonowymi
skarp w drodze gminnej 108532 O w Tarnkowej

10 488,90

15.

Remont przepustu w ulicy Wiejskiej w Głubczycach

10 470,01
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TYTUŁ ZADANIA

KOSZTY

16.

Zabezpieczenie skarp przy przepuście drogowym
w obwodnicy Zubrzyc

7 981,51

17.

Partycypacja Gminy Głubczyce w zadaniu realizowanym przez Powiat Głubczycki "Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika
na odcinku 400 mb drogi powiatowej nr 1216
O w miejscowości Gołuszowice - etap I"

91 408,14

18.

Remont mostu na rzece Troi w drodze polnej
działka numer 815 w Zubrzycach

8 645,93

19.

Konserwacja rowu przydrożnego w działce numer
297/3 w Zawiszycach

5 476,88

20.

Remont rynsztoka w drodze gminnej 108627
O w Gadzowicach

13 362,89
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ZAŁĄCZNIK – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH ZA 2020 ROK
W okresie sprawozdawczym w kadencji 2018-2023 uchwalono 76 uchwał Rady Miejskiej, dotyczących:
KADENCJA 2018-2023
NUMER

DATA

TYTUŁ

XXIV/256/20

30-12-2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych

XXIV/255/20

30-12-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XXIV/254/20

30-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

XXIV/253/20

30-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

XXIV/252/20

30-12-2020

uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego
zasobu Gminy Głubczyce lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

XXIV/251/20

30-12-2020

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

XXIV/250/20

30-12-2020

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

30-12-2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty

XXIV/248/20

30-12-2020

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XXIV/247/20

30-12-2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2021-2024

XXIV/249/20
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NUMER

DATA

TYTUŁ

XXIV/246/20

30-12-2020

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego
tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

XXIV/245/20

30-12-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XXIV/244/20

30-12-2020

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

XXIV/243/20

30-12-2020

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021-2032

XXIII/242/20

25-11-2020

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Głubczyce na rok 2021

XXIII/241/20

25-11-2020

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w 2021 roku

XXIII/240/20

25-11-2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
na 2021 rok

XXIII/239/20

25-11-2020

w sprawie zmniejszenie liczby drzew objętych ochroną w Alei
Lipowej stanowiącej pomnik przyrody

XXIII/238/20

25-11-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XXIII/237/20

25-11-2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

XXIII/236/20

25-11-2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIII/235/20

25-11-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XXII/234/20

14-10-2020

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

XXII/233/20

14-10-2020

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Głubczyce na lata 2020-2024”

XXII/232/20

14-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XXII/231/20

14-10-2020

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce

XXII/230/20

14-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030
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NUMER

DATA

TYTUŁ

XXII/229/20

14-10-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XXI/228/20

12-08-2020

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”

XXI/227/20

12-08-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

XXI/226/20

12-08-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Głubczyckiemu

XXI/225/20

12-08-2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Głubczyce w roku szkolnym 2020/2021

12-08-2020

w sprawie uchylenia Uchwał w sprawach ustalenia i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok

12-08-2020

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zbycia nieruchomości, obejmującej
część działki nr 460/30 położonej w Głubczycach przy
ul. Staszica, stanowiącej własność Gminy Głubczyce

12-08-2020

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zbycia nieruchomości, obejmującej
działkę nr 460/13 położonej w Głubczycach przy ul. Staszica,
stanowiącej własność Gminy Głubczyce

XXI/221/20

12-08-2020

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głubczyce do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i zawarcie
umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem
Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą
Głogówek, Gminą Kietrz, Gminą Pietrowice Wielkie oraz
Miastem Racibórz

XXI/220/20

12-08-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

17-06-2020

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

XX/218/20

17-06-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XX/217/20

17-06-2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych

XX/216/20

17-06-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

XXI/224/20

XXI/223/20

XXI/222/20

XX/219/20
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NUMER

DATA

TYTUŁ

XX/215/20

17-06-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XX/214/20

17-06-2020

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc
z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019 rok

XX/213/20

17-06-2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce
za 2019 rok

XX/212/20

17-06-2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania

XIX/211/20

06-05-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 rok

XIX/210/20

06-05-2020

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/190/20 Rady Miejskiej
w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok

XIX/209/20

06-05-2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu
zlokalizowanego przy ulicy Wrocławskiej w Głubczycach

XIX/208/20

06-05-2020

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy z jednopoziomowym garażem podziemnym w Głubczycach przy ulicy
Dworcowej (dz. nr ew. 738/20)

XIX/207/20

06-05-2020

w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka do kategorii publicznych dróg
gminnych

XIX/206/20

06-05-2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Głubczyckiemu

XIX/205/20

06-05-2020

w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

XIX/204/20

06-05-2020

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce oraz
określenia sezonu kąpielowego na rok 2020

XIX/203/20

06-05-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XIX/202/20

06-05-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

XIX/201/20

06-05-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
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DATA

TYTUŁ

XVIII/200/20

30-03-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

XVIII/199/20

30-03-2020

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Głubczyce w 2020 roku

XVIII/198/20

30-03-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

26-02-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

26-02-2020

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi Prokuratora Rejonowego w Głubczycach

XVI/195/20

29-01-2020

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Św. Krzyża w Lisięcicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

XVI/194/20

29-01-2020

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

XVI/193/20

29-01-2020

w sprawie wyrażenia woli

XVI/192/20

29-01-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych

XVI/191/20

29-01-2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XVI/190/20

29-01-2020

w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok

XVI/189/20

29-01-2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/177/19 z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

XVI/188/20

29-01-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

XVI/187/20

29-01-2020

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XV/186/19

18-12-2019

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień
przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym

XVII/197/20

XVII/196/20
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DATA

TYTUŁ

XV/185/19

18-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech

XV/184/19

18-12-2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Głubczyce, w roku szkolnym 2019/2020

18-12-2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18-12-2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty

18-12-2019

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XV/183/19

XV/182/19

XV/181/19

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – raport
ten będzie omawiany na sesji Rady Miejskiej, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie
udzielenia Burmistrzowi absolutorium.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.
W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby
zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana
zostanie sesja, podczas której ma być omawiany raport o stanie gminy.
Głubczyce, dnia 11 maja 2021 roku
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