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Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Głubczyce,

raport o stanie gminy przygotowany został 
na podstawie danych z 2021 roku. To najogólniej 
rzecz ujmując obraz sytuacji społecznej 
i gospodarczej naszej małej ojczyzny.

Dostrzegane przez naszych mieszkańców zmiany jakie zaszły w naszym 
mieście i 45 sołectwach w ostatnich latach, są wynikiem wytężonej 
pracy pracowników urzędu, radnych, sołtysów i współpracujących 
z nami firm, instytucji oraz organizacji społecznych.

Są też wynikiem pozyskania znacznych środków zewnętrznych z UE 
i budżetu państwa, co pozwoliło na szybszą realizację inwestycji 
infrastrukturalnych. Sytuacja finansowa gminy jest stabilna pomimo 
wzrostu kosztów bieżących oraz dużych wydatków na inwestycje.

Uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum starań 
moich i moich współpracowników 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 2021.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

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

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

Najbliższe ośrodki miejskie: Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław (155 km), 
Krnov (16 km), Praga (363 km), Wiedeń (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-grani-
ca państwa (Chałupki), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 km 
w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji Praha 
(Hradec Kralove) – Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od autostrady A4 relacji Drezno-
-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto od-
dalone jest o około 35-40 km.

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

Blisko 12-tysięczne miasto Głubczyce jest siedzibą władz gminy i powiatu, a także centrum usłu-
gowo-przetwórczym regionu.
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2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 

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

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

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

z perspektywą do 2030 roku.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.
6. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-

nie w Gminie Głubczyce na lata 2021-2025.
8. Program Osłonowy w Zakresie Dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
9. Program przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na rok 2021.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
11. Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiota-

mi realizującymi zadania publiczne w 2021 roku.
12. Program ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 

2029.
13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.
14. Inwentaryzacja i waloryzacja krajoznawcza Gminy Głubczyce.
15. Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego.
16. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Głubczyce na lata 2018-2033.
17. Lokalny program rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020.

3. FINANSE GMINY

Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy za rok ubiegły zawarte są w sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu miasta i gminy za 2021 rok.

DOCHODY

PLAN WYKONANIE

112 880 260,00 zł 123 487 714,89 zł

WYDATKI

PLAN WYKONANIE

117 295 736,00 zł 109 446 602,21 zł

ZADŁUŻENIE GMINY

1.01.2021 r. 31.12.2021 r.

15 539 745,08 zł 15 103 436,36 zł
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4. MIESZKAŃCY GMINY

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 367 
osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 20673 osób, w tym 10677, kobiet i 9996 męż-
czyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych, liczba mieszkańców z podziałem 
na kobiety i mężczyzn na dzień 31.12.2021 r. przedstawiała się następująco:

MĘŻCZYŹNI (M) KOBIETY (K)

Wiek Liczba Wiek Liczba

0-2 231 0-2 220

3 101 3 95

4-5 193 4-5 198

6 81 6 77

7 94 7 86

8-12 509 8-12 514

13-15 315 13-15 323

16-17 196 16-17 194

18 92 18 102

19-20 206 19-20 201

21-40 2742 21-40 2605

41-60 2792 41-59 2710

61-64 793 60-64 831

65-70 694 65-70 833

71-81 726 71-80 1066

> 81 231 > 81 622

SUMA (M) 9996 SUMA (K) 10677

RAZEM 20673

Na początek 2021 r. na terenach miejskich mieszkało 11698 osób, a na terenach wiejskich 9353 
osób. Na koniec 2021 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto 11444 osób, wieś 9240 osób.

W 2021 r. urodziło się w gminie 147 osób, w tym 68 dziewczynek i 79 chłopców.

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach sporządzono 367 aktów urodzeń w tym 
319 dla dzieci urodzonych w Głubczycach natomiast 48 dla dzieci urodzonych za granicą. Sporządzo-
no 93 aktów małżeństwa w tym 46 konkordatowe, 40 cywilnych, 7 zagranicznych. Odnotowano 35 
rozwodów.
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Sporządzono 618 dokumentów aktów zgonu w tym 612 dla osób zmarłych na terenie Gminy 
Głubczyce, 6 zagranicznych.

Wręczony medale za długoletnie pożycie małżeńskie 10 parom.

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 2021 roku.

Program współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami reali-
zującymi zadania publiczne w 2021 roku jest realizowany zgodnie z przyjętymi zasadami i formami 
współpracy. Ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych Gminy określonych w Progra-
mie jako priorytetowe, w których 14 organizacji pozarządowych złożyło 17 oferty. Wysokość dotacji 
przekazanych na realizację zadań w 2021 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 miej-
scu ich przebywania, porad-
nictwo w sprawach medycz-
nych, higieny i odżywiania, 
wypożyczanie sprzętu me-
dycznego i rehabilitacyjnego;

CARITAS DIECEZJI  
OPOLSKIEJ 60.000,00 zł

Zadanie 2 – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, SENIORZY

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

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

Polski Związek Niewidomych 
Zarząd Koła w Głubczycach 8.000,00 zł

Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 
„TACY SAMI” w Głubczycach

35.000,00 zł

Zadanie 3 – MŁODZIEŻ, DZIECI
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W sferze działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, w tym wy-
poczynku dzieci i młodzieży 
tj.:

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

1) Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

147.000,00 zł

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

14 200,00 zł

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

9 800,00 zł

Zadanie 4 – KULTURA

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

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

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

15.000,00 zł

2) Towarzystwo Śpiewacze 
Ziemi Głubczyckiej Ewa Ma-
leńczyk

20.000,00 zł

3) Diecezjalny Instytut Muzy-
ki Kościelnej 3.500,00 zł

b) propagowanie historii i tra-
dycji kulturalnych Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

4.000,00 zł

c) ochrona dziedzictwa kultu-
rowego Gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

3.000,00 zł

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

1) Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa Ziemi Głubczyc-
kiej

9.000,00 zł

2) Polskie Towarzystwo Kul-
turalne 4.000,00 zł
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Zadanie 5 – RODZINA

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

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

1) Franciszkański Ośrodek 
Pomocy Dzieciom  
w Głubczycach

70.000,00 zł

b) przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecz-
nym

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

12.000,00 zł

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

5.000,00 zł

Zadanie 6 – EKOLOGIA

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

Opolskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt w Opolu 60.000,00 zł

R A Z E M: 479.500,00 zł

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 niektóre organizacje pozarządowe musiały zrezy-
gnować 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 do-
tacji na realizację autorskiego programu profilaktycznego pn. „BEZ NAŁOGÓW” dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach w wysokości 3.000,00 zł.

Ponadto realizowano zadanie publiczne zgłoszone przez:
• Ludowy Zespół Sportowym Karate-Do pod tytułem: „Obóz sportowy - karate” w posta-

ci uproszczonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego) 
na kwotę 6.000,00 zł. 

• Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” – „LKS - Miraż” pod tytułem „Obóz sportowy siat-
karski” w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności pożytku 
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publicznego) na kwotę 6.000,00 zł. 
• Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Głubczyce pod tytułem „Obóz sportowy”, w postaci uprosz-

czonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego) na kwotę 
6.000,00 zł.;

• Ludowy Klub Sportowy „Technik” pod tytułem „Obóz sportowy-badminton” w postaci uprosz-
czonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego) na kwotę 
6.000,00 zł.;

• Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom pod tytułem „Zakup sprzętu do sali terapeutycznej”, 
w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania (art.19a ustawy o działalności pożytku publicz-
nego) na kwotę 10.000,00 zł.;

• Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Aktywni” pod tytułem „Mię-
dzypokoleniowe spotkanie z „planszówkami” w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania 
(art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego) na kwotę 2.500,00 zł.;

Całkowita kwota dotacji przekazanych przez Gminę Głubczyce w 2021 r. w ramach ww. działań 
wyniosła 519.000,00 zł. (faktycznie wykonana 495.000,00zł).

6. PROMOCJA GMINY

W roku 2021 na promocję Gminy Głubczyce wydano 256 100,59 zł. Wydatki te związane były 
z publikacją w prasie artykułów promujących Gminę na łamach gazety Gmina Polska, zakupem ga-
dżetów, promocją Gminy w radiu Doxa, XVI Marsz Pamięci, utrzymaniem aplikacji mobilnej służącej 
komunikacji  mieszkańców z władzami Gminy (łącznie 96 618,09 zł), a także za częściową realizacją 
projektu pn. Śląskie Portamento Śpiew Współbrzmienie Tradycja w ramach Programu Unii Europej-
skiej Interreg V-A Republika Czeska – Polska (159 482,50 zł).

7. OCHRONA ZDROWIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie gminy Głubczyce wydanych było 158 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych.

Z pozwoleń na sprzedaż alkoholu (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu), w 2021 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

• na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu –przeznaczono 35.112,90 zł

• na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie przeznaczono 4.730,00 zł,

• na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz do-
żywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
przeznaczono 120.798,30 zł;

• na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych –przeznaczono 239.991,06 zł

Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżury 
dwa razy w tygodniu. W 2021 roku przyjęto 36 osób, w tym

• 12 os. zarejestrowano do leczenia;
• 8 os. skierowano na badania biegłego;
• 2 os. skierowano do sądu;
• 12 os. poddało się dobrowolnemu leczeniu;
• 16 os. w toku załatwiania;
• umorzono sprawy 10 os. 
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Ponadto w punkcie konsultacyjnym 2 razy w tygodniu prowadzone jest doradztwo terapeutyczne 
przez psychoterapeutę uzależnień. W 2021 roku udzielono 413 konsultacji.

W Programie przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano zadanie publiczne „Eskalacja kompeten-
cji samotnego rodzica” przez MARKOT Zopowy. Przeznaczone środki finansowe to 5.000,00 zł.

8. POMOC SPOŁECZNA

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021 r. było 1259 osoby, w tym 402 osoby w wie-
ku 0-18, 612 osób w wieku 19-60 oraz 245 osoby w wieku 60 i więcej, w tym 802 osoby poniżej kryterium 
dochodowego oraz 457 osoby powyżej kryterium dochodowego.

W roku ubiegłym funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej:
• Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach. Terapia zajęciowa 72 os., wyżywienie 155 os.
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach (ośrodek wsparcia dla osób z za-

burzeniami psychicznymi), z którego usług w 2021 roku skorzystało 85 osób,
• Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Zopowy), z którego usług skorzystało 

37 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 2021 r. - 357 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 
2021 r. 292 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 
2021 - 819, a na koniec 2021 roku - 675. Kwota świadczeń rodzinnych w 2021 r. wyniosła – 1.541,872zł, 
a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 1.609,673zł.

Na początek 2021r. - 2006 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2021 r. 
– 1971 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2021 r. - 90,19% rodzin, 
a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 88,62% rodzin. 

Odpłatność za pobyt i usługi w DPS za osoby skierowane z naszej Gminy w roku 2021 wyniosły   
1.972271,09zł.

Dochody  wnoszone przez rodziny osób umieszczonych w DPS w roku 2021 wyniosły 51.670,61 zł

Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach, który udzielił wsparcia w formie Pobytu (terapia zajęciowa) 
dla 72 podopiecznych oraz w formie wyżywienia (obiad) dla 155 osób. Dla seniorów, którzy z różnych po-
wodów (wiek, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, zniedołężnienie itp.) DDP świadczy usługi opiekuń-
cze w miejscu zamieszkania. W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystało 105 podopiecznych – z tego 57 
osoby w ramach rządowego Programu Opieka 75+, na który otrzymano 95 470,00 zł dotacji z Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego

Z usług Środowiskowego Domu samopomocy w 2021 roku skorzystało 85 osób, w tym z gminy Głub-
czyce 67 , gminy Baborów 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 funk-
cjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosiły 1 484 221,01 zł, które pochodziły z dotacji 
Wojewody przekazanej z budżetu państwa, (w tym z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej 90 000 tyś. na docieplenie i remont dachu). 

Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 92 525,25zł z PFRON w ramach pomocy finansowej Modułu 
IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzy-
sowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach których zorganizowano wyjazd 7 dniowy dla 39 
uczestników do Łeby.
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9. INFRASTRUKTURA

Publiczna infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2021 r 167,2 km dróg. 
W roku 2021 przebieg dróg publicznych został zweryfikowany dwoma uchwałami Rady Miejskiej 
w Głubczycach tj. uchwałą nr XXVII/270/21 z dnia 12.04.2021 r oraz uchwałą nr XXVII/271/21 
z dnia 12.04.2021 r. Ponadto uchwałą nr XXXI/322/21 z dnia 17.11.2021 r Rady Miejskiej w Głub-
czycach do dróg publicznych została zaliczona ulica Wolności w Lisięcicach. Po dokonanych zmia-
nach w przebiegu gminnych dróg publicznych ich długość na koniec 2021 r wyniosła 50,7 km. W roku 
2021 na infrastrukturę publicznych dróg gminnych gmina wydatkowała kwotę 5.987.376,- zł w tym:

• na przebudowę dróg 4.275.694 zł,
• na remonty dróg 224.307 zł,
• na bieżące utrzymanie włącznie z oświetleniem 1.487.375 zł.
Na koniec 2021 r struktura dróg publicznych według typów nawierzchni przedstawia się nastę-

pująco:
• drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego – 89,7%,
• drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 3,9%,
• drogi o nawierzchni brukowanej kostką kamienną – 0,8%,
• drogi o innych rodzajach nawierzchni w tym żwirowej lub gruntowej – 5,6%.
Większość dróg publicznych zarządzanych przez gminę około 80% jest w bardzo dobrym lub do-

brym stanie technicznym. Pozostałe 20% nawierzchni dróg jest w dostatecznym stanie technicznym 
i w tym obszarze planowane są kolejne przebudowy i prace remontowe. Gmina nie posiada dróg 
publicznych o złym stanie technicznym.

Gmina posiada 3,312 km wydzielonych ciągów pieszo-rowerowych.

Długość czynnej sieci wodociągowej w ciągu roku 2021 nie uległa zmianie i na koniec roku wy-
nosiła 227,3 km, podobnie było w przypadku sieci kanalizacyjnej której długość na koniec 2021 r 
wyniosła 116,1 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkańców. Dostęp 
do sieci kanalizacyjnej posiadało 99,98% mieszkańców Głubczyc, w przypadku wsi około 64% miesz-
kańców. W 2021 roku odnotowano 40 awarii sieci wodociągowej oraz 1 awarię sieci kanalizacji sa-
nitarnej.

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

Łącznie w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2021 r. - 516 lo-
kali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 24 920,29 m2, a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 
502 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 24 315,01 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 48,44 m2. 

W 2021 r. osobom wpisanym na „Listy osób spełniających przesłanki uprawniające do zawarcia 
umowy najmu lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Głubczyce ” oddano do użytkowa-
nia ogółem 12 lokali mieszkalnych, w tym: 11 lokali o najmie socjalnym oraz 1 lokal wynajmowany 
na czas nieoznaczony, znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wpis na „Listy osób spełnia-
jących przesłanki uprawniające do zawarcia umowy najmu lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy Głubczyce” odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/272/21 Rady Miejskiej w Głubczycach 
z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/292/21 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
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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 podejmo-
wane przez Komisję Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej w Głubczycach.

W 2021r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego, dotyczącego opróżnienia i opusz-
czenia lokali mieszkalnych, będących w mieszkaniowym zasobie gminy, z uwagi na zaistniałą sytuację 
epidemiologiczną oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie przez Komornika Są-
dowego. 

Na początku 2021r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 34 osoby, zaś pod koniec 2021r. 
było to 18 osób. 

W 2021r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 238 947,18 zł, których beneficjen-
tami było 126 rodzin. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryteriów ustawowych m.in. niski 
dochód, ponoszone opłaty mieszkaniowe, posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Kwota najniższego 
dodatku wynosiła 30,91 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 661,21 zł.”

W 2021 r, dokonano sprzedaży 14 lokali mieszkalnych znajdujących się wówczas w zasobie gminy, 
na łączną kwotę 429 086,92 zł. Średnio jeden lokal mieszkalny sprzedano za kwotę 

30 649,07 zł. 5 lokali sprzedano w drodze przetargu, 9 lokali sprzedano w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców.

W 2021r. w mieszkaniowym zasobie gminy wykonano następujące remonty: 
• remonty wolnych lokali : 5 szt.
• wymiana , modernizacja, remont instalacji elektrycznych – 12 szt. 
• wymiana, remont instalacji wod-kan - 9 szt.
• remont lub wymiana źródeł ciepła - 13 szt.
• remonty i uszczelnienia, naprawy dachów i kominów : 7 szt.
• wymiana stolarki drzwiowej : 4 szt. 
• pozostałe prace ogólnobudowlane - 9 szt. 
• bieżące naprawy i awarie (styczeń - grudzień 2021r.)
• drobne naprawy i konserwacje około 44 szt.
Łączna kwota remontów wykonanych w lokalach mieszkalnych i budynkach gminnych za 2021r. 

wyniosła 270 453,00 zł brutto.

W 2021 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne : 

1) Rozpoczęto remont budynku gminnego przy ul. Staszica 3 w Głubczycach (w 2021 r. wydatko-
wano kwotę 150 tys. zł, natomiast w 2022 r. wydatkowane będzie 200 tys. zł).

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

W ramach „Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030” zre-
alizowano następujące zadania: 

1) Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych
• 91 560,03 zł brutto, w tym: kwota zewnętrznego finansowania (dotacja MSWiA) 80 735,00 zł, 

a wkład własny wynosił 10 825,03 zł,
2) Romowie pracują za dług
• 70 117,39 zł ogółem, w tym: kwota zewnętrznego finansowania (dotacja MSWiA) 
59 925,00 zł, a wkład własny wynosił 10 192,39 zł,
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Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy GTBS obejmował następujące mieszkania:
• przy ulicy Nowy Świat 1A w budynku znajduje się 16 mieszkań:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 171,87 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,3.
• przy ulicy Kozielskiej 21 w budynku znajduje się 1 mieszkania:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 54,50 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,5.
• przy ulicy Karola Miarki 3 w budynku znajduje się 4 mieszkania:
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:
Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 110,72 m2, o przeciętnej liczbie izb 4.

Łącznie w zasobie GTBS znajdowało się 70 mieszkań.

W 2021r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie znajdujące się w zasobie GTBS. Zasady przy-
znawania mieszkań określa Regulamin przyznawania i wynajmowania mieszkań w zasobach GTBS, 
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 przed-
stawiciel OPS.

Nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego dot. opuszczenia lokalu mieszkalnego będą-
cego w zasobach GTBS. 

W 2021 r. w mieszkaniowym zasobie GTBS Sp z o. o. wykonano prace remontowe na łączną kwo-
tę w wysokości 28 635,45 zł brutto.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w 100% mieszkań będących w zasobie GTBS znajdowały się toalety.

W 2021 r. wypłacano 1 540,25 zł dodatków mieszkaniowych dla lokatorów GTBS. 

W zasobie GTBS w 2021 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
• ul. Gdańska 28 w Głubczycach – 26 lokali użytkowych, lokale są przeznaczone na potrzeby 

prowadzenia lokalnych działalności gospodarczych.
Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu GTBS oczekiwało 11 osób, pod koniec 2021r. oczeki-

wało 17 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2021 roku - 12 miesięcy.
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11. SPRAWY OBYWATELSKIE

W 2021 roku zgłoszono 2 projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Poszczególne 
zadania otrzymały następującą ilość głosów:

LP. Nazwa zadania Gł. intern. Gł. tradycyjne RAZEM %

1. Głubczyckie strefy aktyw-
ności 614 21 635 55

2. Park trampolin - strefa 
zdrowia i rekreacji 514 13 527 45

RAZEM 1128 34 1162 100

Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - 
Głubczyce 2021 została: „Głubczycka strefa aktywności”. Zadanie to składało się z 2 części tj.:

• Zakup "Wodnego toru przeszkód" - zrealizowano na kwotę 57 tys. zł
• Terenowa ścieżka rowerowa - nie została zrealizowana w związku ze znacznym wzrostem cen 

materiałów budowlanych w ciągu roku.

12. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ

Straż Miejska w Głubczycach w 2021r. Zarządzeniem nr 138/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 
05 grudnia 2020r. powołana została do użycia, do wspólnych działań z Policją w stanie epidemii 
COVID - 19 w zakresie:

1) dokonywania dyslokacji patroli straży zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych te-
rytorialnie jednostek Policji;

2)  organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych 
terytorialnie jednostek Policji;

3)  prowadzenie innych form współpracy straży miejskich z właściwymi terytorialnie jednost-
kami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków 
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprze-
strzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów powiatowych Policji.

4) wykonywanie pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą 
prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków 
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem roz-
przestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

W ramach powyższych działań przeprowadzonych zostało 151 wspólnych patroli na terenie mia-
sta i gminy Głubczyce, w tym: 19 na pierwszej zmianie, 131 na drugiej zmianie i 1 na nocnej zmianie.

W skutek tych działań wystawiono przez Straż Miejską 4 mandaty karne za brak obowiązko-
wej osłony ust i nosa oraz udzielono 13 pouczeń, jak również dokonano kontroli przebywania osób 
na izolacji domowej w ilości 224 kontroli i kwarantannie 588 kontroli.

Oprócz tego zabezpieczano budynek Urzędu Miejskiego w związku z ograniczonym dostępem 
petentów, z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19. Zabezpieczano również transport osobom 
zgłaszającym taką potrzebę do urzędu, do punktów szczepień oraz przewożono środki ochrony i de-
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zynfekujące do jednostek podległych Gminie w miarę zgłaszanych potrzeb.

Pomimo tych wspólnych działań podjęto również samodzielnie 166 interwencji porządkowych 
na terenie miasta i gminy Głubczyce. Podczas interwencji i kontroli nałożono 22 mandaty karne 
dotyczące najczęściej popełnianych przez mieszkańców wykroczeń a w szczególności niezachowy-
wania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – 13 mandatów karnych, 
brak obowiązkowego szczepienia – 1 mandat karny, nie usuwania odpadów komunalnych i ich spala-
nia oraz pozbywania się ich w sposób niezgodny z regulaminem – 7 mandatów karnych, spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych – 1 mandat. Odebrano również 88 zgłoszeń 
i zawiadomień od mieszkańców miasta i gminy, dyrektorów jednostek podległych oraz naczelników 
wydziałów UM Głubczyce, inne podmioty i instytucje w zakresie: zakłócania porządku publicznego 
i spokoju, zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zagrożeń poża-
rowych, awarii technicznych, zwierząt. 

W zakresie Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego skontrolowano 20 go-
spodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz 
przeprowadzono 7 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych – wysta-
wiono 5 mandatów karnych, udzielono 2 pouczeń. 

Samodzielnie oraz przy współpracy z Opolskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt w Opolu 
oddział w Głubczycach podjęto 44 interwencje dotyczących udzielenia pomocy zwierzętom bez-
domnym oraz dzikim i egzotycznym z terenu miasta i gminy Głubczyce. Pomocy udzielono 31 psom, 
2 kotom, 1 łabędziowi, 2 lisom, 3 sarnom, 2 bocianom, 1 jeżowi i 1 żółwiowi lądowemu. Zgłaszano 
również do zabrania i utylizacji padlinę zwierząt - 2 sarny 1 lis z dróg i poboczy zarządcom tych tere-
nów oraz innym osobom w przypadku terenów innych niż drogi.

We współpracy z OPS-em w Głubczycach udzielano pomocy osobom bezdomnym podczas prze-
wozu ich do ośrodków na pobyt stały lub czasowy oraz udzielano asysty pracownikom podczas 
prowadzonych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby gminy przeprowadzono 126 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych 
i wartości pieniężnych. Zapewniono również potrzeby transportowe dla pracowników tut. Urzę-
du podczas ich wyjazdów na kontrole i odbiory robót na obiektach i innych terenach gminnych. 
Współpracowano z zarządcami wspólnot mieszkaniowych w zakresie bieżącego utrzymania czysto-
ści na terenach będących w ich administracji oraz innych sprawach porządkowych np. asysty przy 
komisyjnych otwarciach lokali.

Na prośbę WSO i USC tut. urzędu dokonywano ustaleń meldunkowych i innych czynności np. po-
wiadamianie 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 stwierdzo-
nych usterkach, zaniedbaniach, nieprawidłowościach, awariach, celem ich usunięcia, aby nie stano-
wiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Interweniowano również w kwestiach poprawy este-
tyki miejsc ogólnodostępnych w centrum, jak i tych na obrzeżach miasta.

Uczestniczono i zabezpieczano również imprezy organizowane na terenie miasta tj. WOŚP, Dni 
Głubczyc, Cykl koncertów towarzyszących – Śląskie Portamento, 3 Rajd Ziemi Głubczyckiej. Straż-
nicy Miejscy uczestniczyli także w różnych akcjach informacyjnych, jak i innych formach przekazy-
wania informacji w postaci plakatów, ulotek, obwieszczeń.

Zarządzeniem Nr 137/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2021r. zostało uchylone 
Zarządzenie Nr 138/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 05 grudnia 2020r. a następnie:

Zarządzeniem Nr 157/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 8 listopada 2021r. ponownie zostaliśmy powo-
łani w sprawie użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją w stanie epidemii COVID-19.
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13. SPÓŁKI KOMUNALNE

W gminie funkcjonują następujące spółki komunalne:

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

W 2021r. Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja w Głubczycach osiągnęła przychody netto 
ze sprzedaży w wysokości 10 884 342,48 zł w tym przychody ze sprzedaży produktów tj.: wody 
kwota 3 824 084,48 zł, sprzedaż usług kanalizacyjnych kwota 5 893 899,32 zł, usługi kanalizacji 
deszczowej kwota 458 835,48 zł, pozostałych usług kwota 707 523,20 zł, kosztów wytworzenia 
produktów na własne potrzeby kwota 166 538,25 zł, zmiana stanu produktów kwota 125 196,51 zł, 
sprzedaż materiałów kwota 1 821,50 zł. Poniesione koszty związane z działalnością podstawo-
wą wyniosły 10 736 375,86 zł, w tym amortyzacja 1 128 295,45 zł, zużycie materiałów i energia 
2 044 862,01 zł, usługi obce 1 122 038,47 zł, podatek od nieruchomości 1 322 646,00 zł, opłaty 
za korzystanie ze środowiska 436 277,00 zł, pozostałe podatki i opłaty 142 764,05 zł, wynagro-
dzenia 3 540 350,44 zł, ubezpieczenia i świadczenia 920 425,74 zł, pozostałe koszty rodzajowe 
76 895,20 zł, wartość sprzedanych materiałów 1821,50 zł. Założone plany na 2021r. przychodów 
i kosztów zostały zrealizowane. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2021 roku wynosiła 227,3km. W przypadku sieci 
kanalizacyjnej było to 116,1 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiadało 100% miesz-
kańców. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiadało 99,98% mieszkańców Głubczyc, w przypadku wsi 
około 64% mieszkańców. 

W 2021 roku doszło do 55 awarii sieci wodociągowej oraz odnotowano 3 awarie na sieci kanali-
zacji sanitarnej. 

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

Za 2021 rok Spółka Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głubczycach 
osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9 323 917,29 zł., w tym przychody netto ze sprze-
daży usług 9 185 929,33 zł, ze sprzedaży materiałów (pojemniki) 137 987,96 zł., pozostałe przychody 
operacyjne wynoszą 242 432,83 zł., przychody finansowe 2 000,53 zł. Poniesione koszty związane 
z działalnością podstawową wyniosły 9 253 432,24 zł., w tym amortyzacja 274 696,62 zł, zużycie 
materiałów i energii 1 427 679,78 zł, usługi obce 3 605 071,74 zł, wynagrodzenia 2 691 976,61 zł, 
ubezpieczenia i pozostałe świadczenia 633 028,34 zł, pozostałe koszty 620 979,15 zł. Koszty działal-
ności operacyjnej kształtują się na poziomie 244 898,25 zł, koszty finansowe 44,11 zł.

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

W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 3 101 907,30 zł, pozostałe przycho-
dy operacyjne 155 799,25 zł, przychody finansowe 1819,83 zł. Poniesiono koszty w wysokości 
3 124 026,25 zł, w tym koszty amortyzacji 87 707,70 zł, zużycie materiałów i energii 609 262,24 zł, 
usługi obce 527 523,92 zł, wynagrodzenia 1 136 470,74 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia dla pracowników 184 834,63 zł, pozostałe koszty operacyjne 61 245,34 zł, koszty finansowe 
67 628,25 zł. Założone plany przyjęte na rok 2021 zostały wykonane.

14. EDUKACJA

W 2021r w Gminie Głubczyce funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 5 szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę oraz 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia. 

Ponadto przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głubczycach funkcjonowały oddziały integracyjne.
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W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształto-
wały się następująco:

Szkoła SP Nr 1 w Głubczycach 12 839,00 zł

Szkoła SP Nr 2 w Głubczycach 15 482,00 zł

Szkoła SP Nr 3 w Głubczycach 17 818,00 zł

Szkoła SP Lisięcice 19 808,00 zł

Szkoła ZS Pietrowice 19 352,00 zł

Szkoła SP Bogdanowice 19 943,00 zł

Szkoła SP Grobniki 24 367,00 zł

Szkoła SP Gołuszowice 18 428,00 zł

Szkoła SP Klisino 19 762,00 zł

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 34 304 551 zł, (w tym placówki Gminne 27 333 473 oraz 
6 971 078 placówki stowarzyszeniowe), z czego 17577715 zł (55,2%) pokryte zostało z subwencji 
oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 1593 uczniów w szko-
łach podstawowych (prowadzonych przez gminę 1251 oraz 342 uczniów w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez stowarzyszenia). W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka 
angielskiego, a dodatkowego języka niemieckiego – uczyło się 1593 uczniów szkołach prowadzo-
nych przez gminę oraz prowadzonych przez stowarzyszenia. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało 
w 2021 r. średnio 18,9 osób w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę oraz 10,6 uczen-
nic i uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia. W szkołach prowa-
dzonych przez Gminę w Szkole Podstawowej w Lisięcicach uczyło się najwięcej uczniów w jednym 
oddziale - 24 uczniów w klasie, natomiast najmniej uczniów w Szkole Podstawowej w Pietrowicach 
– 10 uczniów w klasie. W szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia najwięcej uczniów w od-
dziale było w Szkole Podstawowej w Klisinie – 20 uczniów w klasie, najmniej również w Szkole 
Podstawowej w Klisinie – 1 uczniów w klasie. W poszczególnych szkołach gminnych zatrudnionych 
było 149,19 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 4,00 - nauczycieli stażystów, 8,69 - 
nauczycieli kontraktowych, 14,51 - nauczycieli mianowanych, 121,99 - nauczycieli dyplomowanych. 
Na jednego nauczyciela przypada średnio 8,39 ucznia.

W 2021 r. klasę VIII ukończyło 198 uczniów szkół podstawowych w odniesieniu do poszczegól-
nych szkół wygląda to następująco:

SZKOŁA ILOŚĆ UCZNIÓW

Szkoła SP Nr 1 w Głubczycach 20

Szkoła SP Nr 2 w Głubczycach 62

Szkoła SP Nr 3 w Głubczycach 46

Szkoła SP Lisięcice 31
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Szkoła ZS Pietrowice 10

Szkoła SP Bogdanowice 21

Szkoła SP Gołuszowice 8

Burmistrz w 2021 r. przyznał stypendia sportowe i nagrody dla uczniów za wysokie osiągnięcia 
i wyniki sportowe o łącznej wysokości 59 500 zł. 

W roku szkolnym 2020/2021 do Gminnych placówek oświatowych dowożonych było 485 uczniów. 
Dowóz był organizowany środkami transportu publicznego. Co stanowi 30,4 % wszystkich uczniów. 
Ponadto Gmina organizuje dowóz dla uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Kędzie-
rzyna Koźla oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego. Ogólny koszt dowozu uczniów do szkoły w 2021r wyniósł 1.192.787 zł.

Przedszkola

W Gminie Głubczyce funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 1 przedszkole z oddziała-
mi integracyjnymi, 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, do niepublicz-
nego przedszkola uczęszczało 52 dzieci. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczni-
ków:

rocznik 2015 168

rocznik 2016 198

rocznik 2017 183

rocznik 2018 160

rocznik 2019 10

W 2021 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 8 304 593 zł.

W gminie funkcjonował 1 żłobek prowadzony przez gminę (na 120 miejsc), oraz 1 żłobek prowa-
dzony przez osobę fizyczną ( 55 miejsc) . Placówki te obejmowały razem 175 miejsc (z czego zapisa-
nych było 116 dzieci) .

W 2021 roku na prowadzenie opieki nad dziećmi do 3 lat gmina wydała 1 219 859 zł.

15. MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W GŁUBCZYCACH

W naszej Gminie w 2021 roku funkcjonowała 1 biblioteka publiczna dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 66882 woluminy, natomiast na koniec roku 
66080 woluminów. Stan księgozbioru na koniec 2021 roku w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni 
wynosi 46677 woluminów, w Oddziale dla Dzieci 19403 woluminy. W przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca miasta łączna liczba woluminów wynosiła 18,7 na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 18,9 na dzień 



19

31 grudnia 2021 roku. Zbiory audiobooków na koniec 2021 roku wynoszą 174 sztuk, łączna ilość 
wypożyczeń w 2021 roku wynosi 144 pozycje. Zbiory ebooków to 170 sztuk i liczba ich wypożyczeń 
w ciągu 2021 roku wyniosła 73. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Biblioteka zarejestrowała 5734 użytkowników, w tym 2772 czytel-
ników aktywnie czytających, na koniec grudnia 2021 roku liczby te odpowiednio wynosiły 7310 
użytkowników i 3129 czytelników. 

W ciągu 2021 roku z usług Biblioteki skorzystało 7310 czytelniczek i czytelników, którzy skorzy-
stali łącznie z 56875 woluminów oraz 5442 czasopism oprawnych i nieoprawnych. Liczba udzielo-
nych kwerend w 2021 roku wynosiła ogółem 6159, w tym: bibliotecznych – 3325, bibliograficznych 
– 1067, faktograficznych - 1767. Łącznie na przestrzeni 2021 roku zarejestrowana ilość odwiedzin 
czytelników w Bibliotece wynosiła 33631 osób.

W 2020 roku wzbogacono zbiory Biblioteki o 1217 woluminy, 29 audiobooków oraz 50 ebooków. 
Natomiast w 2021 roku o 1855 woluminów, 13 audiobooków oraz 120 ebooków. Całość księgozbio-
ru dostępna jest na stronie WWW Biblioteki w katalogu on-line.

W ramach współpracy ze Śląską Biblioteką Cyfrową przy realizacji projektu digitalizacji różne-
go rodzaju zbiorów i dokumentów Biblioteka opublikowała ogółem do dnia 31 grudnia 2021 roku 
24752 publikacje. W ciągu roku 2021 opublikowaliśmy łącznie 2892 pozycje, wśród których liczne 
pozycje promują miasto, gminę, powiat głubczycki, jak również Opolszczyznę. Biblioteka we współ-
pracy 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, a w 2021 roku wynosiła 737848. Ogółem pobrań od początku działalności to 2211395. 
Publikowana prasa regionalna dostępna jest również ze strony WWW Biblioteki.

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

W Bibliotece użytkowane jest 27 komputerów, w tym 27 komputerów z dostępem do szeroko-
pasmowego Internetu. Z dostępu do bezpłatnego Internetu w 2021 roku skorzystało 2997 osób. 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zapewnia dostęp do katalogów on-line, jak również moż-
liwość zdalnego (internetowego) składania zamówień, rezerwacji i powiadomień czytelników oraz 
wypożyczanie ebooków po zalogowaniu do indywidualnego konta czytelnika.

W 2021 roku Biblioteka zorganizowała lekcje biblioteczne i szkolenie użytkowników w ilości 22 za-
jęć przy frekwencji 402 osób. Imprezy zorganizowanie przez Bibliotekę 162 przy frekwencji 1154 osoby. 
W tym imprezy literackie: 4 spotkania autorskie, spotkania z cyklu „Dyskusyjny Klub Książki” dla dzieci oraz 
dla dorosłych, spotkania – pogadanki o książce, edukacyjne, wycieczki do biblioteki, itp. Zorganizowano 
wystawki tematyczne promujące literaturę, pisarze, ważne daty historyczne, 3 wystawy on-line. Ponadto 
miały miejsce spotkania z książką i promocje czytelnictwa on-line. We współpracy z Zespołem Szkół Ogól-
nokształcącym zorganizowano powiatowy konkurs historyczny w 40 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

W 2021 roku na prowadzenie Biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 580937 zło-
tych, w tym na zakup nowości wydawniczych 21904 złotych, zakup czasopism 4842 złote. Zakup 
zbiorów specjalne: na audiobooki 358 złotych, na ebooki 2696 złotych. W ramach dotacji celowej 
na prowadzenia biblioteki powiatowej ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach wpłynęła kwota 
20000 złotych, która zastała wydatkowana w całości na zakup nowości wydawniczych.
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16. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁUBCZYCACH

W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia:

1. Koncerty: koncert młodych muzyków Jam Session pod kierownictwem Macieja Alberta; kon-
cert ukraińskiego zespołu „Perła”; koncert na basenie miejskim zespołu „Orion”; występ „Operetki 
Wrocławskiej” nad Stawem Łabędzim; koncert Galowy XX Festiwalu Kultury Powiatowej; koncert 
Szkoły Muzycznej z okazji dnia patrona; koncert zespołu „Remedium”.

Miejski Ośrodek Kultury jest współorganizatorem koncertów w ramach projektu „Śląskie Porta-
mento – śpiew – współbrzmienie - tradycja”: koncert greckiego zespołu „Mythos”; koncert Gary’ego 
Moore’a; koncert orkiestry dętej „Plania”; koncert Łukasza Ciesiołkiewicza Trio; koncert PMM Trio; 
koncert pieśni i arii polskich oraz czeskich kompozytorów.

Odbyły się także: 4 koncerty w wykonaniu grup Józefa Kaniowskiego - chór „Feniks”, zespołu 
„Uśmiech”, grup estradowych, zespołu „Rodzina Fedorowiczów”; 2 koncerty w wykonaniu solistów 
i chórów prowadzonych prze Ewę Maleńczyk.

2. Pokazy teatralne: premiery teatralne ”Pokojówki”, „Wybór męża”, „Okno” , „Gabinet luster” 
w wykonaniu grupy teatralnej „Głosy”; 7 spektakli ekologicznych dla dzieci przedszkolnych oraz 
szkolnych. Na scenie MOK wystąpił również Kabaret Młodych Panów (wydarzenie biletowane).

3. Wystawy: wystawa fotografii w ramach XX Festiwalu Kultury Powiatowej.

4. Seanse filmowe: w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym, w Kinie „Centrum” 
łącznie wyświetlono 8 filmów. W dalszym ciągu funkcjonuje Klub Dobrego Filmu. Na spotkaniach 
wyświetlane są filmy z przesłaniem, poruszające trudne i ważne tematy. Celem Klubu jest rozpo-
wszechnianie filmów o wysokich walorach artystycznych. Kino ruszyło we wrześniu, publiczność 
łącznie liczyła ok. 595 osób.

5. Festiwale/przeglądy: XX Festiwal Kultury Powiatowej – ze względu na panującą pandemię 
odbył się w wersji online.

6. Imprezy wakacyjne, turystyczne i sportowo-rekreacyjne/spotkania/warsztaty: „wakacyjne 
zajęcia kulinarne”; „wakacyjne zajęcia teatralne”; „wakacyjne zajęcia muzyczne”; program animacyjny 
dla dzieci „Wesołe Szczurki”; warsztaty z grafiki dla najmłodszych; spotkanie z reżyserem spektaklu 
„Powrót Norwida”; święto kolorów Holi; program animacyjny dla dzieci podczas Dni Głubczyc; „Cza-
ry-mary na wesoło” w wykonaniu Magika Markusa.

7. Dni Miasta na scenie wystąpili: Emotive, Orion, Skaner, Fiesta, Trio Mariachi. Sweet Band, 
Magda Femme, Goya, Face Rock,, Tequila Band, Marcin Daniec, Marcin Miecznikowski oraz zespół 
Leszcze. 

We wskazanych wydarzeniach udział wzięło ok. 5574 osób (bez uwzględnienia Dni Głubczyc, 
kina oraz święta kolorów Holi). Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 
ok. 123.000 zł.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach w 2021 roku działały następujące kluby i koła zain-
teresowań (bezpłatne):

• Klub Modelarstwa Lotniczego
• Klub Krótkofalowców
• Towarzystwo Numizmatyczne
• Klub Dobrego Filmu
• Polsko-czeski Klub Dobrego Smaku
• Chór seniorów „Feniks”
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• Zespół „Rodzina Fedorowiczów”
• Zespół „Uśmiech”
• Grupa Estradowa MOK
• Studio Piosenki „Akord”
• Chór dziecięcy „Cantabile”
• Chór miasta Głubczyce „Leo cantores”
• Zespół „Muzozaury”
• Kółko teatralne – „Głosy”

17. OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI

W 2021 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. Pocz-
towej 8. Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Głubczyce w 2021 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 tere-

nie 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, odpady powstałe podczas robót budowlanych,
• zużytych opon samochodowych.
• odpady tekstyliów i odzieży.
Ponadto w Głubczycach przy ul. Pocztowej 8 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych (PSZOK), w którym w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów przyjmo-
wane 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,
• zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• chemikalia,



22

• styropian opakowaniowy,
• odpady tekstyliów i odzieży.
W celu poprawy gospodarowania odpadami komunalnymi, polepszenia warunków środowisko-

wych 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 zanie-

czyszczania 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 Projekt 

Nr RPOP.05.02.00-16-0019/17 o nazwie “Kampania informacyjno-edukacyjna związana z go-
spodarką odpadami na terenie Gminy Głubczyce” współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Powyższy Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
i Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. “Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką 
odpadami na terenie Gminy Głubczyce” obejmuje przeprowadzenie różnorodnych form działań 
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, z zakre-
su prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Celem niniejszego projektu jest zwięk-
szenie proekologicznej świadomości społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw 
i zachowań w odniesieniu do gospodarki odpadami. W ramach projektu zostały dotychczas 
przeprowadzone następujące zadania: - opracowano i wydrukowano ulotki, plakaty i broszury 
poświęcone prawidłowej segregacji odpadów, - zakupiono pojemniki do segregacji poszcze-
gólnych frakcji odpadów tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz zużytych baterii 
dla wszystkich szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie Miasta Głubczyce, - stworzona 
została podstrona internetowa związana z prawidłową gospodarką odpadami na terenie Gminy 
Głubczyce, - zakupiono banery reklamowe typu roll-up oraz stworzono plakaty o tematyce 
gospodarki odpadami, - wyprodukowano 15 filmów (spotów) dotyczących m.in. „Korzyści z se-
gregacji odpadów”, „PSZOK w Głubczycach”, czy „Elektrośmieci”, które przez cały pozosta-
ły okres projektu są emitowane w lokalnej telewizji. - zorganizowano spektakle ekologiczne 
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, akcję sprzątania Lasu Marysieńka, a także 
Ekologiczny Piknik Rodziny. 

• przystąpienie do programu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach „Ogólnopol-
skiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021” reali-
zowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu na kwotę 195 274,00 zł;

• realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działanie 5.5 Ochrona Powietrza:
• „Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy - wymiana 

źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce” na kwotę 962 952,48 zł,
• „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce” na kwotę 

89 922,59 zł;
• partnerstwo w Programie LIFE w ramach projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością 

powietrza w samorządach województwa opolskiego” na kwotę 21 808 €;
• sukcesywnie rozbudowywane oraz zadaszane są gniazda przeznaczone do gromadzenia od-

padów komunalnych tzw. wiaty na kwotę 142 168,00 zł, zakup kubłów na kwotę 125 000 zł;
Ponadto, celem polepszenia jakości gospodarki wodno-ściekowej udzielane są dotacje celowe 

do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2021 w Gminie Głubczyce zostały udzie-
lone 2 dotacje do oczyszczalni ścieków.
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Na dzień 31.12.2021r. na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieru-
chomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - liczba miesz-
kańców wyniosła 16 695, z czego:

• 9 538 osoby zamieszkiwało w mieście,
• 7 157 osób zamieszkiwały na terenach wiejskich.
W roku 2021 odebrano i zagospodarowano z terenów zamieszkałych poniższe ilości odpadów:
• zmieszane odpady komunalne – 3998,13 Mg, tj: o 223,43 Mg mniej niż w roku 2020,
• odpady gromadzone selektywnie – 2704,75 Mg, tj: spadek o 91,99 Mg w stosunku do roku 

2020
Dodatkowo w ramach PSZOK-a odebrano i zagospodarowano 635,756 Mg odpadów selektyw-

nych.

Przeliczając ilość odpadów na jednego mieszkańca otrzymujemy;
• zmieszane odpady komunalne – 239,4 kg/os/rok
• odpady zbierane w sposób selektywny –162 kg/os/rok
• odpady dostarczone do PSZOK-a – 38,08 kg/os/rok

18. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na początku roku 2021 miejscowymi planami objętych było 7,61% powierzchni gminy, a na ko-
niec roku wzrosła do wartości 7,63% powierzchni gminy. 

Na początku roku 2021 -1,49% powierzchni gminy było wskazane w studium do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania , a na koniec roku bez zmian (1,49%). 

W 2021r. wydano 10 decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycje te dotyczyły:
• Budowy przyłącza energetycznego - 1
• Odbudowa zbiorników retencyjnych - 1 dec.
• Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej - 2 dec.
• Budowy słupa wirowego w ciągu linii napowietrznej - 1 dec.
• ZSU Centrum Opiekuńczo Mieszkalne - 1 dec.
• Budowa i rozbudowa oświetlenia - 3 dec. 
• Decyzja o przeniesieniu decyzji - 1 dec.
W 2021 r. wydano 71 decyzji o warunkach zabudowy Inwestycje te dotyczyły:
• budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych - 11 dec.
• budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 dec.
• budynków gospodarczych - 2 dec.
• hal magazynowych i wiat rolniczych - 5 dec.
• budynków usługowych - 5 dec.
• stawy - 1 dec.
• farmy, instalacje fotowoltaiczne - 3 dec.
• zmiany decyzji zapisu decyzji - 2 dec.
• przeniesienie decyzji - 8 dec.
• decyzja o zalesieniu - 1 dec.
• decyzja o uchyleniu - 1 dec.
• decyzja odmawiająca - 2 dec.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję w 2021 r. wyniósł ok. 65 (uwzględniając w tym czasie 

proces uzgodnień, uzupełnienia wniosku itp.). W 2021r. było jedno odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego
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19. INWESTYCJE GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2021

LP. TYTUŁ ZADANIA WARTOŚĆ 
ZADANIA ŚRODKI ZEW.

1. Przebudowa ulicy Powstańców w Głubczycach 2 897 533,05 1 738 519,83

2. Przebudowa ul. Wiejskiej w Głubczycach 446 769,53 446769,53

3. Przebudowa ul. Broniewskiego w Głubczycach 268652,88 0

4. Przebudowa ul. Żytniej w Głubczycach 322200,17 322200,17

5. Przebudowa ul. Ogrodowej w Głubczycach 180911,44 180911,44

6. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej 
do Nowego Rożnowa etap II 136904,67 0

7. Remont dróg na terenie sołectwa Zubrzyce 119836,38 0

8. Przebudowa kanalizacji deszczowej  
Zopowy Osiedle 349875,3 349875,3

9. Przebudowa ul. Karola Miarki w Głubczycach 2218043,18 1552630,22

10. Przebudowa drogi przy Placu Armii Krajowej 
w Głubczycach 212871,67 212871,67

11. Wykonanie utwardzenie z płyt ażurowych przy 
ulicy Moniuszki w Głubczycach 135887,64 0

12. Remont dróg na terenie sołectwa Równe 147659,57 0

13. Remont dróg na terenie sołectwa Lisięcice 45738,01 0

14. Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym 
w Głubczycach 94843,56 0

15. Remont muru przy ulicy Kochanowskiego 
w Głubczycach 49927,11 0

16. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Bogdanowice Kolonia 45000 0

17. Modernizacja oświetlenia na ulicy Broniewskiego 
w Głubczycach 34189,04 0

18. Remont budynku przy ulicy Staszica 3 w Głubczy-
cach 386864,19 0

19. Remont posadzek komunikacji w Szkole podsta-
wowej nr 1 w Głubczycach ul. Dworcowa 2 117 881,00 0
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LP. TYTUŁ ZADANIA WARTOŚĆ 
ZADANIA ŚRODKI ZEW.

20.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia 
biurowego na kotłownię gazową oraz budowa 
wewnętrznej instalacji gazu w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Głubczycach, przy ul. Dwor-
cowej 2.

276 517,00 98 738,00

21. Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Głubczycach ul. Kochanowskiego 2 700 776,00 0

22. Przebudowa basenu miejskiego 
w Głubczycach – Etap I 7 373 863,00 3 814 996,00

23.

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia 
elektroakustycznego oraz systemu dla osób nie-
dosłyszących dla Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Głubczycach.

520 666,00 300 000,00

24. Fundusz sołecki 783 808,38
24,288% z tej kwoty zostanie 
zwrócone do budżetu gminy 

w 2022 r.

RAZEM 17 867 218,77 9 017 512,16
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Lp. Nazwa 
sołectwa Dział Rozdział § Zadania (krótki opis) Plan budżetowy Wykonanie

1

Be
rn

ac
ic

e 921 92109 4270

1. Dokończenie prac budowlanych na świetlicy wiejskiej poprzez 
wyposażenie dobudowanych pomieszczeń tj. sanitariatu i aneksu 
kuchennego, zagospodarowanie placu przy świetlicy z dobudów-
ką.

12 154,00 12 138,33

900 90004 4210 2. Dofinansowanie zakupu kosiarki spalinowej dla sołectwa. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 12 154,00 12 138,33

2

Be
rn

ac
ic

e 
G

ór
ne

921 92109 4210 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 2 000,00 1 940,00

926 92695 4210 2. Wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno-wypoczyn-
kowego. 11 314,00 11 300,00

RAZEM SOŁECTWO 13 314,00 13 240,00

3 B i e r n a -
tów 926 92695 4210 1. Zrobienie wylewki betonowej pod montaż altany i rewitalizacja 

boiska. 11 897,00 11 880,00

RAZEM SOŁECTWO 11 897,00 11 880,00

4

Bo
gd

an
ow

ic
e

600 60016 4270 1. Remont ulicy Floriana. 0,00 0,00

921 92109 4210 2. Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej. 0,00 0,00

921 92109 4210 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską. 2 280,00 2 279,97

921 92195 4300 4. Dofinansowanie do festynu na rzecz wsi prowadzonego przez 
CARITAS. 4 000,00 4 000,00

900 90004 4270 5. Wynagrodzenie dla osoby zajmującej się koszeniem trawy i pale-
niem w piecu na świetlicy. 7 000,00 7 000,00

921 92109 4270 6. Remonty bieżące na świetlicy. 0,00 0,00

921 92109 4270 7. Remont instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej. 7 900,00 7 856,22

900 90004 4270 8. Prace porządkowe na terenie wsi. 652,00 600,00

921 92109 4210 9. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 4 720,00 4 712,99

921 92109 4270 10. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 5 100,00 5 060,54

RAZEM SOŁECTWO 31 652,00 31 509,72

5

Br
ac

is
zó

w 600 60016 4270 1. Remont drogi publicznej w miejscowości Braciszów. 11 801,00 11 795,61

921 92109 4210 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej (montaż silników elektr. do rolet 
okiennych). 310,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 12 111,00 11 795,61

6 Chomią-
ża

900 90004 6060 1. Zakup kosiarki samojezdnej. 11 000,00 10 999,00

921 92109 4270 2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz szatni sportowej. 5 191,00 5 099,20

RAZEM SOŁECTWO 16 191,00 16 098,20

7 Chróstno 921 92109 4270 1. Remont świetlicy wiejskiej. 12 970,00 12 499,92

RAZEM SOŁECTWO 12 970,00 12 499,92

20.  SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021
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Lp. Nazwa 
sołectwa Dział Rozdział § Zadania (krótki opis) Plan budżetowy Wykonanie

8

C
ie

rm
ię

ci
ce

926 92695 4210 1. Dokończenie budowy obiektu sportowego w postaci boiska. 2 400,00 2 400,00

926 92695 4270 2. Dokończenie budowy obiektu sportowego w postaci boiska. 8 469,00 8 460,43

900 90004 4270 3. Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Ciermięcice (kosze-
nie traw, utrzymanie porządku). 1 500,00 1 500,00

RAZEM SOŁECTWO 12 369,00 12 360,43

9 Debrzyca

926 92695 4270 1. Remont i zagospodarowanie terenów i obiektów w sołectwie. 10 000,00 10 000,00

926 92695 4210 2. Remont i zagospodarowanie terenów i obiektów w sołectwie. 5 185,00 5 075,30

921 92109 4210 3. Wyposażenie świetlicy. 5 000,00 4 976,00

RAZEM SOŁECTWO 20 185,00 20 051,30

10 D o b i e -
szów 921 92109 4270 1. Remont świetlicy wiejskiej. 12 111,00 12 100,00

RAZEM SOŁECTWO 12 111,00 12 100,00

11 G a d z o -
wice 600 60016 4270 1. Modernizacja drogi transportu rolnego nr 338. 19 369,00 19 210,36

RAZEM SOŁECTWO 19 369,00 19 210,36

12 Głubczy-
ce Sady

921 92109 4270 1. Remont świetlicy wiejskiej (korytarz, klatka schodowa, hol 
główny). 23 541,00 23 472,00

900 90004 4270 2. Koszenie trawy. 3 000,00 3 000,00

921 92109 4210 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 26 541,00 26 472,00

13

G
oł

us
zo

w
ic

e

921 92109 4270 1. Utrzymanie i drobne remonty świetlicy. 878,00 696,00

921 92109 4210 2. Zakup środków czystości na świetlicę wiejską. 2 000,00 1 993,27

921 92109 4210 3.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 6 100,00 6 089,00

921 92109 4270 4. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 14 900,00 14 820,00

RAZEM SOŁECTWO 23 878,00 23 598,27

14 Grobniki

926 92695 4270 1. Wynajem toi toi na okres ok. 6-7 miesięcy. 2 000,00 1 825,42

921 92195 4300 2. Imprezy kulturalne. 2 000,00 2 000,00

926 92695 4210 3. Rozbudowa placu zabaw. 10 000,00 9 999,48

754 75412 4270 4. Inwestycje w Ochotniczej Straży Pożarnej. 12 000,00 12 000,00

926 92695 4210 5. Poprawa infrastruktury i estetyki wsi. 4 992,00 4 975,23

926 92695 4270 6. Poprawa infrastruktury i estetyki wsi. 6 500,00 6 492,00

RAZEM SOŁECTWO 37 492,00 37 292,13

15 Kietlice

900 90004 4270 1. Poprawa estetyki wsi. 3 500,00 3 500,00

926 92695 4210 2. Zakup sprzętu rekreacyjnego. 10 028,00 10 021,99

RAZEM SOŁECTWO 13 528,00 13 521,99
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Lp. Nazwa 
sołectwa Dział Rozdział § Zadania (krótki opis) Plan budżetowy Wykonanie

16 Klisino

921 92109 4210
1. Prace remontowe koło świetlicy wiejskiej (remont dachu, utwar-
dzenie podłoża przed salą, malowanie świetlicy, miejsce na ognisko 
itp.).

3 600,00 3 578,00

921 92109 4270
2. Prace remontowe koło świetlicy wiejskiej (remont dachu, utwar-
dzenie podłoża przed salą, malowanie świetlicy, miejsce na ognisko 
itp.).

19 900,00 19 580,19

926 92695 4210 3. Monitoring na budynku świetlicy oraz dokupienie 1 sprzętu fit-
ness. 5 000,00 5 000,00

926 92695 4270 4. Monitoring na budynku świetlicy oraz dokupienie 1 sprzętu fit-
ness. 2 900,00 2 900,00

900 90004 4270 5. Wynagrodzenie dla pracownika, poprawa wizerunku wsi - pielę-
gnacja terenów zielonych sołectwa Klisino. 3 000,00 3 000,00

926 92695 4210 6. Zakup potrzebnych urządzeń do pielęgnacji wioski oraz dopo-
sażenie świetlicy. 902,00 838,86

RAZEM SOŁECTWO 35 302,00 34 897,05

17

K
ra

sn
e 

Po
le

900 90015 4270 1. Sporządzenie dokumentacji technicznej do rozbudowy linii 
oświetleniowej w miejscowości Krasne Pole. 6 300,00 6 300,00

926 92695 4210 2. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie pla-
cu zabaw. 5 791,00 5 734,52

926 92695 4270 3. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie pla-
cu zabaw. 3 800,00 3 791,15

RAZEM SOŁECTWO 15 891,00 15 825,67

18 Królowe

926 92695 4270 1. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw. 11 222,00 10 399,99

921 92109 4270 2. Założenie nowej instalacji elektrycznej w małej sali na świetlicy. 6 000,00 5 412,00

RAZEM SOŁECTWO 17 222,00 15 811,99

19

K
rz

yż
ow

ic
e

921 92109 4270 1. Remont toalety świetlicy wiejskiej. 0,00 0,00

600 60016 4270 2. Odprowadzenie wody i przepływu ze świetlicy wiejskiej do 
rowu. 0,00 0,00

600 60016 4270 3. Kontynuacja remontu dróg transportu wiejskiego i we-
wnątrzwioskowych. 19 455,00 19 434,16

RAZEM SOŁECTWO 19 455,00 19 434,16

20

Kw
ia

to
ni

ów

600 60016 4270 1. Remont dróg sołeckich. 8 000,00 7 942,84

900 90004 4210 2. Remont i konserwacja sprzętu (kosiarki, kosa itp.). 0,00 0,00

900 90004 4270 3. Koszenie terenów zielonych sołectwa. 3 000,00 2 550,00

921 92109 4210 4. Zakup narzędzi potrzebnych do bieżących prac oraz środki czy-
stości. 467,00 454,32

RAZEM SOŁECTWO 11 467,00 10 947,16

21 Lenarcice

600 60016 4270 1. Remont dróg w miejscowości Lenarcice. 8 737,00 8 663,26

900 90004 4270 2. Koszenie terenów zielonych sołectwa. 2 000,00 1 700,00

RAZEM SOŁECTWO 10 737,00 10 363,26
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Lp. Nazwa 
sołectwa Dział Rozdział § Zadania (krótki opis) Plan budżetowy Wykonanie

22 Lisięcice

921 92195 4300 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 0,00 0,00

926 92695 4210 2. Remont budynków i zagospodarowanie terenów w sołectwie. 2 223,00 2 144,63

926 92695 4270 3. Remont budynków i zagospodarowanie terenów w sołectwie. 6 730,00 6 721,21

600 60016 4270 4. Remont i budowa dróg w miejscowości Lisięcice. 26 000,00 25 737,10

926 92695 4210 5. Zakup stołów biesiadnych. 4 000,00 3 999,60

RAZEM SOŁECTWO 38 953,00 38 602,54

23 Lwowia-
ny

900 90004 4210 1. Zakup kosiarki - traktorek ogrodowy. 9 000,00 8 999,00

921 92109 4210 2. Doposażenie świetlicy - kuchni. 5 001,00 5 000,00

RAZEM SOŁECTWO 14 001,00 13 999,00

24 Mokre

600 60016 4270 1. Dokończenie drogi. 15 375,00 15 374,67

754 75412 4270 2. Remont remizy OSP. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 15 375,00 15 374,67

25 M o k r e 
Kolonia

921 92109 4210 1. Zakup środków czystości do  świetlicy wiejskiej. 530,00 519,96

600 60016 4270 2.Utwardzenie drogi gminnej nr 557. 13 900,00 13 898,34

RAZEM SOŁECTWO 14 430,00 14 418,30

26

N
ow

a 
W

ie
ś

900 90015 4270 1.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 
Głubczycka poprzez oświetlenie scieżek gminnych. 12 000,00 12 000,00

926 92695 4210 2. Ogrodzenie placu zabaw. 3 000,00 2 999,98

921 92109 4270 3. Wylanie betonu przy świetlicy. 2 608,00 2 607,86

RAZEM SOŁECTWO 17 608,00 17 607,84

27
N o w e 
Gołuszo-
wice

926 92695 4210 1. Doposażenie placu zabaw. 4 385,00 4 364,75

926 92695 4270 2. Doposażenie placu zabaw. 18 420,00 18 415,22

RAZEM SOŁECTWO 22 805,00 22 779,97

28 N o w e 
Sady 926 92695 4270 1. Zakup i położenie kostki przy placu zabaw. 13 958,00 13 949,69

RAZEM SOŁECTWO 13 958,00 13 949,69

29

N
ow

y 
Ro

żn
ów

600 60016 4270 1. Korytowanie i utwardzenie oraz zakup tłucznia na drogi użytku 
rolnego. 9 500,00 9 294,84

921 92109 4210 2. Zakup krzeseł i doposażenie świetlicy.  3 000,00 2 991,97

921 92109 4270 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż drzwi). 2 016,00 2 000,00

RAZEM SOŁECTWO 14 516,00 14 286,81

30 Opawica

921 92109 4210 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw. 3 400,00 3 370,55

926 92695 4210 2. Remont dachu na drewnianej altanie. 6 500,00 6 497,43

900 90004 4210 3. Utrzymanie terenów zielonych. 884,00 880,00

900 90004 4270 4. Utrzymanie terenów zielonych. 2 100,00 2 100,00

RAZEM SOŁECTWO 12 884,00 12 847,98
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31 Pielgrzy-
mów

921 92109 4300 1. Zakup projektu dokumentacji na świetlicę kontenerową. 0,00 0,00

926 92695 4210 2. Konserwacja altany wiejskiej i orynnowanie. 1 952,00 1 862,66

600 60016 4270 3. Utwardzenie drogi gminnej. 9 000,00 8 896,75

RAZEM SOŁECTWO 10 952,00 10 759,41

32 P i e t r o -
wice

600 60016 4270 1. Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Pietrowicach. 14 486,00 14 485,02

921 92109 4210 2. Zakup narzędzi do prac porządkowych i środki czystości. 460,00 414,50

RAZEM SOŁECTWO 14 946,00 14 899,52

33 P o m o -
rzowice 926 92695 4270 1. Poprawa infrastruktury terenów i obiektów w sołectwie. 24 179,00 24 162,88

RAZEM SOŁECTWO 24 179,00 24 162,88

34 P o m o -
rzowiczki

900 90004 4270 1. Poprawa estetyki wsi. 11 510,00 11 328,12

921 92109 4270 2. Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 11 510,00 11 328,12

35 Radynia

921 92109 4270 1. Remont świetlicy wiejskiej. 0,00 0,00

921 92109 4210 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 9 689,00 9 688,15

900 90004 4270 3. Utrzymanie zieleni wiejskiej. 2 000,00 1 700,00

900 90004 4210 4. Zakup urządzeń do utrzymania zieleni wiejskiej. 3 300,00 3 300,00

921 92195 4300 5. Organizacja zabawy wiejskiej. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 14 989,00 14 688,15

36 Równe

600 60016 4270 1. Zakup kamienia do remontu drogi na odcinku od transformatora 
w kierunku Gołuszowic. 24 566,00 24 503,30

926 92695 4270 2. Bieżące utrzymanie i poprawa stanu obiektów gminnych na te-
renie sołectwa. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 24 566,00 24 503,30

37 S ł a -
woszów Brak wniosku. 0,00 0,00

RAZEM SOŁECTWO 0,00 0,00

38 S t a r a 
Wieś 600 60016 4270 1. Remont drogi. 9 363,00 9 353,85

RAZEM SOŁECTWO 9 363,00 9 353,85

39 Ściborzy-
ce Małe 921 92109 4270 1. Remont pomieszczeń kuchennych świetlicy wiejskiej. 19 627,00 19 613,55

RAZEM SOŁECTWO 19 627,00 19 613,55

40 Ta r n k o -
wa

600 60016 4270 1. Utwardzenie drogi gminnej do posesji. 10 854,00 10 829,13

926 92695 4210 2. Teren rekreacyjny za wsią. 1 000,00 1 000,00

RAZEM SOŁECTWO 11 854,00 11 829,13
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41 Widok

900 90004 4270 1. Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych. 2 500,00 2 500,00

926 92695 4210 2. Doposażenie placu zabaw. 14 679,00 14 639,60

RAZEM SOŁECTWO 17 179,00 17 139,60

42

Za
w

is
zy

ce

921 92109 4270 1. Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej. 0,00 0,00

921 92109 4270 2. Malowanie, remont i modernizacja pomieszczeń w świetlicy 
wiejskiej w Zawiszycach 12 100,00 12 032,00

900 90004 4210 3. Zakup kosy spalinowej. 2 450,00 2 443,00

754 75412 4210 4. Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiszycach. 2 000,00 2 000,00

921 92109 4210 5. Zagospodarowanie części sali bilardowej na rzecz młodszych 
dzieci. 0,00 0,00

926 92695 4210 6. Sprawy bieżące sołectwa Zawiszyce. 0,00 0,00

900 90004 4210 7. Utrzymanie terenów zielonych we wsi. 350,00 337,00

900 90004 4270 8. Utrzymanie terenów zielonych we wsi. 907,00 900,00

921 92109 4210 9. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 5 900,00 5 854,78

RAZEM SOŁECTWO 23 707,00 23 566,78

43 Zopowy

600 60016 4270 1. Remont drogi nr 145 na ulicy Zamkowej. 10 000,00 9 996,51

900 90004 4210 2. Zakup kosiarki traktorek do koszenia placów zielonych i boiska 
sportowego. 8 639,00 8 600,00

RAZEM SOŁECTWO 18 639,00 18 596,51

44 Z o p o w y 
Osiedle

926 92695 4210 1. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw. 344,00 0,00

900 90004 4210 2. Zakup kosy spalinowej. 2 000,00 1 999,00

900 90015 4270 3. Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa 12 000,00 11 999,99

RAZEM SOŁECTWO 14 344,00 13 998,99

45 Zubrzyce

926 92695 4210 1. Remont szatni dla klubu sportowgo - zakup materiałów remon-
towych. 0,00 0,00

754 75412 4210 2. Doposażenie OSP - zakup sprzętu ratowniczego. 0,00 0,00

921 92109 4270 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja, asortyment ku-
chenny). 8 000,00 7 995,00

600 60016 4270 4. Zakup kruszywa do utwardzenia dróg transportu rolnego. 5 280,00 5 274,24

926 92695 4210 5. Zakup sprzętu dla klubu sportowego. 3 500,00 3 486,95

926 92695 4210 6. Remont szatni dla klubu sportowego zakup materiałów. 1 700,00 1 698,05

754 75412 4210 7. Remont i doposażenie OSP. 6 000,00 6 000,00

RAZEM SOŁECTWO 24 480,00 24 454,24

RAZEM SOŁECTWA 790 701,00 783 808,38

37 SŁAWOSZÓW 9 792,00 9 791,69

RAZEM SOŁECTWA + SŁAWOSZÓW 800 493,00 793 600,07
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ZAŁĄCZNIK – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ 
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH ZA 2021 ROK

W okresie sprawozdawczym w kadencji 2018-2023 uchwalono 94 uchwał Rady Miejskiej, doty-
czących:

KADENCJA 2018-2023

Lp. Numer Data Tytuł Link do aktu

1. XXXIV/350/21 29-12-2021

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

własność Gminy Głubczyce na czas 
oznaczony do lat trzech

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796965/

Document

2. XXXIV/349/21 29-12-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu współpracy 
Gminy Głubczyce z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami realizującymi zadania 
publiczne w 2022 roku

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796960/

Document

3 XXXIV/348/21 29-12-2021
w sprawie załatwienia skargi 

na działalność Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Głubczycach

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796958/

Document

4 XXXIV/347/21 29-12-2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2022 

rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796957/

Document

5 XXXIV/346/21 29-12-2021
w sprawie przyjęcia Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Głubczyce na rok 2022

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796955/

Document

6 XXXIV/345/21 29-12-2021

w sprawie członkostwa Gminy 
Głubczyce w Stowarzyszeniu Lo-

kalna Grupa Działania "Płaskowyż 
dobrej ziemi"

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796946/

Document

7 XXXIV/344/21 29-12-2021

w sprawie zasad otrzymywania 
i wysokości diet przysługującym 

przewodniczącym organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Głubczyce

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796942/

Document

8 XXXIV/343/21 29-12-2021
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny na lata 

2022 - 2024

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796939/

Document

9 XXXIV/342/21 29-12-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia "Planu Gospodarki Nisko-

emisyjnej (PGN) dla Gminy Głub-
czyce"

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796933/

Document
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10 XXXIV/341/21 29-12-2021

w sprawie ustalenia stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od każdego domku 

letniskowego lub innych nierucho-
mości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796928/

Document

11 XXXIV/340/21 29-12-2021

w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796921/

Document

12 XXXIV/339/21 29-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
opłaty targowej

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796916/

Document

13 XXXIV/338/21 29-12-2021

w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz Tauron Dystrybu-
cja S.A. nieruchomości gminnych 

zabudowanych stacjami transforma-
torowymi

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796912/

Document

14 XXXIV/337/21 29-12-2021
w sprawie nie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z rad-

nym

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796907/

Document

15 XXXIV/336/21 29-12-2021

w sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego, ustalenia planu 
finansowego tych wydatków oraz 
określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujęte-
go w wykazie

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796901/

Document

16 XXXIV/335/21 29-12-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796896/

Document

17 XXXIV/334/21 29-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu 
na 2022 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796890/

Document

18 XXXIV/333/21 29-12-2021
w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2022– 

2033

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/796876/

Document

19 XXXIII/332/21 14-12-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/790591/

Document

20 XXXIII/331/21 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/790590/

Document
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21 XXXII/330/21 25-11-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/783184/

Document

22 XXXII/329/21 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Głubczyc

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/783180/

Document

23 XXXII/328/21 25-11-2021

w sprawie wyboru przedstawiciela 
do Zgromadzenia Związku Powia-
towo-Gminnego o nazwie: Powia-
towo-Gminny Związek Transportu 

„POGRANICZE”

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/783175/

Document

24 XXXI/327/21 17-11-2021

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

zadania publiczne w 2022 roku

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781655/

Document

25 XXXI/326/21 17-11-2021

w sprawie ustalenia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieru-

chomości oraz w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781654/

Document

26 XXXI/325/21 17-11-2021
w sprawie korekty w uchwale nr 

XV/183/19 Rady Miejskiej w Głub-
czycach z dnia 18 grudnia 2019 r.

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781646/

Document

27 XXXI/324/21 17-11-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zwolnienia z części opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady ko-

munalne w kompostowniku przydo-
mowym

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781642/

Document

28 XXXI/323/21 17-11-2021

w sprawie udzielenia Województwu 
Opolskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na reali-
zację zadania pn. "Opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej 
(planistyczno - prognostycznej) 
dla inwestycji Rewitalizacja linii 
kolejowych nr 177, 294 Racibórz 

- Racławice Śląskie" w ramach 
programu Kolej+

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781638/

Document

29 XXXI/322/21 17-11-2021

w sprawie zaliczenia wewnętrznej 
drogi gminnej w miejscowości Lisię-
cice do kategorii publicznych dróg 

gminnych

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781636/

Document
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30 XXXI/321/21 17-11-2021

w sprawie przyjęcia "Programu 
ochrony środowiska dla Gminy 

Głubczyce na lata 2022-2025 z per-
spektywą do 2029 roku"

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/787646/

Document

31 XXXI/320/21 17-11-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na realizację zadań 
w ramach projektu pn.: „Ogranicze-
nie niskiej emisji - wymiana źródeł 

ciepła na terenie Gminy Głubczyce" 
, ze środków budżetu Gminy Głub-

czyce przy udziale środków z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781630/

Document

32 XXXI/319/21 17-11-2021

w sprawie przyjęcia projektu „Regu-
laminu dostarczania wody i odpro-

wadzania ścieków na terenie Gminy 
Głubczyce”

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781627/

Document

33 XXXI/318/21 17-11-2021

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

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781626/

Document

34 XXXI/317/21 17-11-2021
w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de miniminis

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781623/

Document

35 XXXI/316/21 17-11-2021 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781620/

Document

36 XXXI/315/21 17-11-2021
w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/306/21 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781614/

Document

37 XXXI/314/21 17-11-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781612/

Document

38 XXXI/313/21 17-11-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/781610/

Document
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39 XXX/312/21 14-10-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na realizację zadań 
w ramach projektu pn.: „Ogranicze-
nie niskiej emisji - wymiana źródeł 

ciepła na terenie Gminy Głubczyce" 
, ze środków budżetu Gminy Głub-

czyce przy udziale środków z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, działanie 5.5 Ochrona 

powietrza

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769175/

Document

40 XXX/311/21 14-10-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769169/

Document

41 XXX/310/21 14-10-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-

nymi

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769164/

Document

42 XXX/309/21 14-10-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
„Wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Głubczyce na lata 2020 – 
2024”

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769155/

Document

43 XXX/308/21 14-10-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru Przewodniczącego oraz 

składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Głubczycach

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769145/

Document

44 XXX/307/21 14-10-2021

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

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769135/

Document

45 XXX/306/21 14-10-2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769133/

Document

46 XXX/305/21 14-10-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769130/

Document

47 XXX/304/21 14-10-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/769128/

Document
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48 XXIX/303/21 18-08-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru Przewodniczącego oraz 

składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Głubczycach

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753196/

Document

49 XXIX/302/21 18-08-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu Gminy Głubczy-
ce

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753192/

Document

50 XXIX/301/21 18-08-2021

w sprawie wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zbycia nieruchomości, 

obejmującej działkę nr 349/6 
położonej w Głubczycach przy 

ul. Grunwaldzkiej nr 18, stanowiącej 
własność Gminy Głubczyce

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753182/

Document

51 XXIX/300/21 18-08-2021

w sprawie Regulaminu udzielania 
i rozliczania dotacji celowych na re-

alizację zadań w ramach projektu 
pn.: „Ograniczenie niskiej emisji 

- wymiana źródeł ciepła na terenie 
Gminy Głubczyce" , ze środków bu-
dżetu Gminy Głubczyce przy udziale 
środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020, działanie 

5.5 Ochrona powietrza

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753180/

Document

52 XXIX/299/21 18-08-2021
w sprawie ustalenia regulaminu 

cmentarzy komunalnych w Gminie 
Głubczyce

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753179/

Document

53 XXIX/298/21 18-08-2021

w sprawie wyrażenia zgody na do-
konanie darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa - Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Prudnik

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753178/

Document

54 XXIX/297/21 18-08-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753174/

Document

55 XXIX/296/21 18-08-2021

w sprawie przyjęcia statutu Związku 
Powiatowo -Gminnego o nazwie: 
POWIATOWO - GMINNY ZWIĄ-
ZEK TRANSPORTU "POGRANI-

CZE"

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753173/

Document

56 XXIX/295/21 18-08-2021

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

własność Gminy Głubczyce na czas 
oznaczony do lat trzech

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753172/

Document

57 XXIX/294/21 18-08-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753170/

Document
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58 XXIX/293/21 18-08-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/753169/

Document

59 XXVIII/292/21 02-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie za-
sad wynajmowania lokali mieszkal-

nych wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Głubczyce

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736621/

Document

60 XXVIII/291/21 02-06-2021
w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Głubczy-
ce w roku szkolnym 2021/2022

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736620/

Document

61 XXVIII/290/21 02-06-2021

w sprawie pozbawienia drogi numer 
108626 O relacji Pomorzowiczki - 

granica państwa kategorii publicznej 
drogi gminnej

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736619/

Document

62 XXVIII/289/21 02-06-2021

uchylająca uchwałę w sprawie 
pozbawienia drogi numer 108626 
O relacji Pomorzowiczki - granica 
państwa kategorii publicznej drogi 

gminnej

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736618/

Document

63 XXVIII/288/21 02-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-

nymi

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736610/

Document

64 XXVIII/287/21 02-06-2021

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów najmu 

i dzierżawy nieruchomości, stano-
wiących własność Gminy Głubczyce 

na czas oznaczony do lat trzech

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736609/

Document

65 XXVIII/286/21 02-06-2021

w sprawie określenia wzoru wnio-
sku o przyznanie dodatku mieszka-

niowego oraz wzoru deklaracji o do-
chodach gospodarstwa domowego

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736608/

Document

66 XXVIII/285/21 02-06-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736607/

Document

67 XXVIII/284/21 02-06-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736603/

Document

68 XXVIII/283/21 02-06-2021

w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wy-
konania budżetu Gminy Głubczyce 

za 2020 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736602/

Document

69 XXVIII/282/21 02-06-2021

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

Głubczyce za 2020 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736599/

Document
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70 XXVIII/281/21 02-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Głubczyc wotum zaufania

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/736587/

Document

71 XXVII/280/21 12-04-2021
w sprawie wykazu kąpielisk na tere-
nie Gminy Głubczyce oraz określe-

nia sezonu kąpielowego na rok 2021

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722573/

Document

72 XXVII/279/21 12-04-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia żłobka oraz nadania mu 
statutu

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722571/

Document

73 XXVII/278/21 12-04-2021
w sprawie przyjęcia aktualizacji 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji 
miasta Głubczyce do roku 2020”

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722562/

Document

74 XXVII/277/21 12-04-2021 w sprawie likwidacji Przedszkola 
w Zopowych

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722558/

Document

75 XXVII/276/21 12-04-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722557/

Document

76 XXVII/275/21 12-04-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722555/

Document

77 XXVII/274/21 12-04-2021

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości gruntowych, stano-

wiących własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722553/

Document

78 XXVII/273/21 12-04-2021

w sprawie określenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Głubczy-
ce w 2021 roku

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722552/

Document

79 XXVII/272/21 12-04-2021

w sprawie zasad wynajmowania 
lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głubczyce

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722550/

Document

80 XXVII/271/21 12-04-2021

w sprawie pozbawienia dróg na te-
renie Gminy Głubczyce kategorii 

dróg gminnych poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako dróg publicz-

nych

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722549/

Document

81 XXVII/270/21 12-04-2021
w sprawie aktualizacji przebiegu 

niektórych dróg zaliczonych do ka-
tegorii dróg gminnych

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722548/

Document
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82 XXVII/269/21 12-04-2021

w sprawie stypendiów sportowych 
oraz nagród i wyróżnień przyzna-
wanych przez Gminę Głubczyce 

za wysokie wyniki we współzawod-
nictwie sportowym

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722544/

Document

83 XXVII/268/21 12-04-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722538/

Document

84 XXVII/267/21 12-04-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Związku Powiatowo - 

Gminnego "Pogranicze Głubczycko 
- Prudnickie"

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722534/

Document

85 XXVII/266/21 12-04-2021

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w sołectwie 
Gołuszowice

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/722528/

Document

86 XXVI/265/21 24-02-2021

w sprawie zwrotu części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za ko-

rzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu sprze-
daży na terenie Gminy Głubczyce 

za rok 2021

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/712069/

Document

87 XXVI/264/21 24-02-2021

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemo-

cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/712067/

Document

88 XXVI/263/21 24-02-2021

w sprawie zamiaru likwidacji Przed-
szkola w Zopowych wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół w Pietrowi-

cach

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/712064/

Document

89 XXVI/262/21 24-02-2021

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

wiącej własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/712062/

Document

90 XXV/261/21 27-01-2021

w sprawie ustalenia i trybu przepro-
wadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu Gminy Głub-

czyce na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/703840/

Document

91 XXV/260/21 27-01-2021 uchylająca uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie opłaty targowej

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/703836/

Document

92 XXV/259/21 27-01-2021

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

wiącej własność Gminy Głubczyce 
na czas oznaczony do lat trzech

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/703829/

Document
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93 XXV/258/21 27-01-2021
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2021 – 2032

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/703827/

Document

94 XXV/257/21 27-01-2021 w sprawie zmian w budżecie 
na 2021 rok

https://prawomiejscowe.
pl/UrzadMiejskiwGlubczy-
cach/document/703823/

Document

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.
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