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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo, 

Gmina Głogówek to nasza Mała Ojczyzna. Gmina Głogówek to także nasz wspólny dom. 

Budowali go nasi poprzednicy, my zaś staramy się go modernizować i rozwijać, tak aby 

był dobrym i wygodnym miejscem do życia na miarę naszych czasów. 

Na życie w tym metaforycznym wspólnym domu składa się wiele aspektów. To między 

innymi poziom edukacji, poczucie bezpieczeństwa, jakość infrastruktury drogowej  

i sportowej, dostęp do dóbr kultury, dostęp do informacji, czy też standardy obsługi 

klienta w Urzędzie Miejskim w Głogówku. Obok tych kwestii znajdują się pryncypia 

takie jak obowiązek przestrzegania prawa oraz dbania o dyscyplinę finansów 

publicznych.  

Wspólnymi siłami – wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Głogówku oraz Pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Głogówku - staramy się działać na rzecz mieszkańców naszej 

gminy – naszego domu. Wielką satysfakcję daje nam fakt, że efekty naszej pracy  

w postaci nowych inwestycji a także pozyskanych dofinansowań są zauważane  

i dostrzegane przez Mieszkańców. Wspólnie cieszymy się także z każdej indywidualnej 

sprawy, którą udało się doprowadzić do pozytywnego zakończenia. 

Naszym celem jest ciągłe podnoszenie standardów usług publicznych. Moment,  

w którym piszę te słowa to bezprecedensowy okres w historii całego świata, gdy wszyscy 

jesteśmy dotknięci różnego rodzaju trudnościami związanymi z pandemią tak zwanego 

koronawirusa. Dramatyczne skutki nieprzewidzianych wydarzeń 2020 r. pozwalają nam 

przypuszczać, że w kolejnych latach przedkładane Mieszkańcom oraz Radzie Miejskiej 

w Głogówku raporty będą zupełnie inne, możliwe że skromniejsze. Nie zmienia to 

jednak faktu, że naszą podstawową misją w dalszym ciągu będzie służba społeczności 

lokalnej, i jak najlepsze zaspokajanie jej potrzeb. 

Na zakończenie proszę o przyjęcie szczególnych podziękowań dla pracowników Urzędu 

Miejskiego w Głogówku za trud włożony w niniejsze opracowanie, a także radnym Rady 

Miejskiej w Głogówku za owocną współpracę w 2019 r. 

 

        Z poważaniem, 

        Burmistrz Głogówka 

        dr Piotr Bujak 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

− Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016-2026, 

− Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023 roku, 

− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

− Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek, 

− Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

− Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2019 – 2023, 

− Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 
2020, 

− Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

W Strategii Rozwoju Gminy przyjętej uchwałą nr XXVII/192/2016 Rady Miejskiej  

w Głogówku na lata 2016-2026 brak podziału realizacji planu na poszczególne lata.  

Z dokumentu wynika iż do najgorzej ocenianych obszarów sfer życia mieszkańców 

Gminy, stającymi się tym samym zadaniami priorytetowymi dla Gminy są opieka 

zdrowotna, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, remont i budowa dróg oraz 

promocja gminy.  W ramach dokumentu wykazano kluczowe dla Gminy Głogówek 

inwestycje. Poniższa tabela przedstawia stan ich realizacji. 

LP. Inwestycja Stan realizacji wykonania celu Planowany 

termin 

realizacji. 

1. Modernizacja oświetlenia 

ulicznego poprzez wymianę 

żarówek sodowych na LED. 

Rozpoczęto prace nad 

aktualizacją umowy z 

przedsiębiorstwem 

dostarczającym usługę 

oświetlenia ulicznego. 

do 2020 r. 

2. Remont ratusza, remont 

dachu i okien 

(przystosowanie obiektu dla 

osób niepełnosprawnych, 

Podjęto prace projektowe w 2019 

roku. Opracowano kompleksową 

dokumentację projektową 

modernizacji budynku ratusza. 

2017-2025 
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przystosowanie wieży 

widokowej) 

W 2019 roku wykonano I etap 

robót tj. modernizację pokrycia 

dachowego. Pod koniec 2019 

roku ogłoszono przetarg na 

realizację II etapu robót – 

termomodernizację (wymiana 

stolarki okiennej, docieplenie, 

rekuperacja, wymiana 

oświetlenia). 

3.  Budowa kanalizacji w 

miejscowości Rzepcze 

Inwestycja została ukończona w 

2019 r. 

2016-2018 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Kierpniu 

Podjęto prace projektowe w 2019 

roku. 

2017-2020 

5. Modernizacja / przebudowa 

drogi gminnej Wierzch-

Mionów 

Inwestycja została ukończona w 

2019 r. 

2016-2017 

6. Modernizacja / przebudowa 

drogi gminnej Tomice-

Góreczno 

Cel został zrealizowany w roku 

2018. 

2016-2017 

7. Modernizacja / przebudowa 

drogi gminnej osiedlowej w 

Biedrzychowicach 

Cel został częściowo 

zrealizowany w roku 2018. 

2017-2020 

8. Modernizacja / przebudowa 

ulicy Korfantego w Głogówku 

Podjęto prace projektowe w 2019 

roku. 

2017-2020 

9. Budowa drogi na osiedlu Jana 

Pawła II w Głogówku 

Cel został zrealizowany w roku 

2018. 

2016-2017 

10. Modernizacja / przebudowa 

ul. Młyńskiej – Wielkie 

Oracze w Głogówku 

Cel został zrealizowany już w 

roku 2017 

2018-2020 

11. Rewitalizacja zamku w 

Głogówku (elewacja, okna, 

remont kapitalny wnętrza) 

W roku 2018 zakończone zostały 
prace rewitalizacyjne na elewacji 
wschodniej i południowej 
zamku. Obiekt wymaga dalszych 
nakładów. W 2019 r. wykonano 
oświetlenie zewnętrznej części 
zamku w części południowo-

2014 - 
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wschodniej. Wykonana została 
instalacja elektryczna wraz z 
oprawami oświetleniowymi. 

12. Rewitalizacja parku 

miejskiego (oświetlenie 

parku, prace renowacyjne) 

W roku 2018 zostało wykonane 

oświetlenie części górnej parku. 

od 2016 

13. Renowacja murów 

obronnych (budowa portalu 

w miejscu ubytku) 

Nie podjęto realizacji celu w 

roku 2019 

2017 - 2022 

14. Remont Miejskiego - 

Gminnego Ośrodka Kultury 

w Głogówku (adaptacja 

poddasza z remontem dachu, 

odnowienie obiektu) 

W roku 2019 został złożony 

projekt na dofinansowanie 

remontu do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego –wniosek nie został 

przyjęty do realizacji. 

od 2017 

15.  Remont bramy zamkowej 

(dach i elewacja) 

Cel został zrealizowany w roku 

2018 

2017-2020 

16.  Remont wieży wodnej 

(adaptacja na wieżę 

widokową, remont elewacji) 

Nie przewiduje się realizacji 

zadania. 

2017 – 2021 

17. Rewitalizacja stacji kolejowej 

w Racławicach Śl. 

(modernizacja budynku z 

zapleczem na muzeum 

kolejnictwa) 

W roku 2018 zakupiona została 

makieta przedstawiająca 

dworzec PKP, odmalowane 

zostały pomieszczenia dworca 

oraz sporządzona została 

dokumentacja na park miniatur 

kolejowych. Zawieszono 

realizację. Funkcję gospodarza 

dworca powierzono 

Stowarzyszeniu Miłośników 

Kolei w Racławicach Śląskich.  

2017-2025 

18. Rewitalizacja ulicy 

Piastowskiej w Głogówku 

(remont i modernizacja 

infrastruktury technicznej 

budynków mieszkalnych) 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2019. 

2017-2025 
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19. Remont/przebudowa 

kompleksu poszpitalnego w 

Głogówku  

W 2019 r. dokonano przebudowy 

części kompleksu poszpitalnego 

na cele domu pobytu dziennego 

dla seniorów. 

2017-2025 

20. Rewitalizacja pałacu w 

Kazimierzu (remont 

kapitalny elewacji i wnętrz) 

W roku 2018 został 

wyremontowany dach pałacu w 

Kazimierzu. W 2019 r. ze 

względu na niejasną sytuację 

własnościową zawieszono 

realizację dalszych działań. 

2014-2025 

21. Remont/przebudowa 

stadionu FORTUNA  

w Głogówku 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2019. 

2017-2025 

22. Utworzenie PSZOK w 

Racławicach Śl. 

Otwarcie PSZOK nastąpiło w 

2019 r. 

2017-2018 

23. Dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Wykonano program 

funkcjonalno – użytkowy 

modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Głogówku celem 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie unijne. 

2017-2026 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GŁOGÓWEK DO 2023 R. 

W świetle Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek przyjętego Uchwałą 

Rady Miejskiej w Głogówku nr XXXIII/239/2017 z dnia 27 marca 2017 r., w 2019 r. 

zakończono lub rozpoczęto zadania wpisujące się w cele przedmiotowego dokumentu: 

- Cel główny nr 1 – poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie 

efektywności i jakości infrastruktury społecznej, w tym: jej funkcji rekreacyjnych, 

kulturalnych, turystycznych: 

o realizacja zadania pn.  przebudowa, remont i adaptacja części 

zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla 

seniorów w Głogówku.  

- Cel główny nr 2 – poprawa infrastruktury zlokalizowanej na terenie Gminy Głogówek, 

w tym: poprawa dostępu do infrastruktury technicznej i poprawa stanu zabytków  

o Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji 

odgromowej 
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o Przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego na zadanie  

pn. Przebudowa Zamku w Głogówku na centrum kulturalno – 

szkoleniowe w ramach działania 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem 

kulturowym, w ramach MF EOG 2014 – 2021, tzw. fundusze norweskie 

o Zakończenie dwuletniej budowy kanalizacji sanitarnej dla odbioru 

ścieków z m. Rzepcze   

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

W świetle Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej  

w Głogówku nr XXXVII/261/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. należy zauważyć, że głównym 

celem jednostki samorządu w tym zakresie jest poprawa jakości życia na terenie Gminy 

Głogówek poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią. Na 

główny cel składają się cele szczegółowe: redukcja emisji CO2, zwiększenie udziału 

wykorzystania energii odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej  

w obiektach, redukcja zanieczyszczeń do powietrza.  

W ubiegłym roku przeprowadzono następujące działania mające przybliżyć osiągnięcie 

wyżej wymienionych celów: 

o Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Biedrzychowicach: 

- ograniczono emisję CO2 o 57,99 t/rok,  

- znacznie zwiększono efektywność energetyczną poprzez 

zaoszczędzoną energię 877,70 GJ/rok. 

 

o Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych:  

- zamontowano kocioł do spalania ekogroszku w Szkole Podstawowej  

w Twardawie. Dzięki temu zadaniu ograniczono emisję CO2 o 34,85965 

t/rok. 

o Realizacja unijnego projektu pn. Ochrona powietrza na terenie Gminy 

Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

Podpisywane są umowy z mieszkańcami o dofinansowanie wymiany kotłów 

na ekologiczne w ilości 75 szt. Część została wymieniona w 2019 r. 

- projekt przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o 443,66 t/rok 

o Sporządzono projekt oraz audyt energetyczny, a także ogłoszono przetarg na 

Termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku, w wyniku realizacji 

zadania mają zostać osiągnięte następujące efekty ekologiczne: 

- ograniczenie emisję CO2 o 55,53 t/rok,  

- zwiększenie efektywności energetyczną poprzez zaoszczędzoną 

energię 525,45 GJ/rok.  
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

GŁOGÓWEK 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek przewidziano takie zadania jak: 

− zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, 

− udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienia 

od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed 

przemocą  

w rodzinie, 

− zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii, zdrowego stylu życia  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

− podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 Ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

− wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 

Wskaźnikami wykonania celu była ilość  podmiotów  zaangażowanych  

w realizację  programu: liczba dzieci uczestniczących w organizowanych warsztatach 

edukacyjnych, wycieczkach edukacyjnych, a także liczba dzieci uczęszczających na 

świetlicę edukacyjno-opiekuńczą, liczba osób korzystających z porad psychologa  

i terapeuty odwykowego, liczba posiedzeń Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych. Wskaźniki te zostały osiągnięte. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GŁOGÓWEK Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2019 

Celem głównym „Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019” było zapewnienie efektywnego wykorzystania społecznej aktywności  

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Głogówek. 

Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:  
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− umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;  

− tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności 

wspieranie wolontariatu;  

− budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności 

lokalnej;  

− prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców;  

− zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;  

− poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

 

Współpraca Gminy Głogówek z organizacjami odbywała się na zasadach: 

− pomocniczości, co oznacza, że Gmina Głogówek wspierała lub powierzała 

realizację swoich zadań organizacjom, a te zagwarantowały, że wykonają je w 

sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,  

− suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami 

kształtowane były z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności  

w swojej działalności statutowej, partnerstwa, co oznacza, że gmina 

gwarantowała organizacjom między innymi pomoc w planowaniu priorytetów 

realizowanych przez gminę, określeniu sposobu ich realizacji, sugerowaniu 

zakresu współpracy.  

− efektywności, co oznacza, że gmina i organizacje wspólnie dążyły do osiągnięcia 

najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,  

− uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że gmina udostępniła organizacjom 

informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także 

wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na 

współpracę z organizacjami oraz kryteriach i sposobie oceny projektów a 

organizacje udostępniły gminie dane dot. swojej struktury organizacyjnej, 

sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności 

oraz sytuacji finansowej. 

Do priorytetowych obszarów współpracy należały zadania:  

W zakresie pomocy społecznej, w tym:  

− powierzenie wykonywania opieki nad chorym w domu w zakresie usług 

opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

− powierzenia wykonywania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, 
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− wspieranie działań gabinetu rehabilitacyjnego mających na celu poprawę 

sprawności fizycznej mieszkańców, 

− wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego do pielęgnacji. 

W zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa:  

− wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych,  

a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży,  

− wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu 

sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,  

− wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia 

sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem 

zespołowych gier sportowych,  

− wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,  

− wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze 

Gminy,  

− wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów 

turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Gminy,  

− wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz 

bezpieczeństwa posiadanej przez Gminę bazy sportowej, turystycznej  

i rekreacyjnej. 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

− wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego,  

− wspieranie działalności istniejących organizacji w zakresie rozwijania 

zainteresowań kulturalnych mieszkańców,  

− organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych,  

− organizacja imprez kulturalnych, których celem jest zwiększenie uczestnictwa  

w kulturze mieszkańców Gminy Głogówek. 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

− propagowanie zdrowego stylu życia,  

− działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,  
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− wspieranie działań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób,  

− upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy. 

W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami. 

Wskaźnikami wykonania celu była ilość zadań realizowanych łącznie z organizacjami  

i jakość współpracy. Wskaźniki zostały osiągnięte. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie to dokument, którego 

zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielenie pomocy 

ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec 

sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy 

w rodzinie. Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Głogówek wynika nie 

tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej i ustawa o przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizowania 

Programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych na terenie 

Gminy. 

Program skierowany jest do ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą  

w rodzinie, osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc, świadków 

przemocy a także do służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Głogówek. Cel realizowany 

jest m. in. poprzez podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, edukację społeczeństwa w zakresie 

problematyki przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, oddziaływanie na sprawców 

przemocy w  rodzinie. Celami szczegółowymi są: 

• zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

• zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie.  

• zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie.  

• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy  

i skuteczności podejmowanych działań a także w celu poprawy świadczonych 

usług. 
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Zadaniami programu jest zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez 

ponoszenie świadomości i wrażliwości mieszańców Gminy wobec przemocy w rodzinie, 

zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy  

w rodzinie i zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie. 

 

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 – 2020 

W strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Głogówek na 

lata 2014-2020 uznano, iż w pierwszej kolejności należy zaprogramować działania 

służące wzmocnieniu mieszkańców gminy w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów poprzez rozwój kapitału społecznego i ludzkiego w środowisku lokalnym. 

Równie istotne jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodziny. 

W tym zakresie należy przeciwdziałać dysfunkcjom opiekuńczo-wychowawczym, które 

osłabiają rodziny, a tym samym nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb rozwojowych 

dziecka oraz wzmacniać rodzinę, aby w skuteczniejszy sposób mogła opierać się 

kryzysom powodowanym zarówno przez czynniki zewnętrzne (np. bezrobocie), jak i 

wewnętrzne powodujące rozpad pożycia (np. problem alkoholowy). 

Odpowiedniego wsparcia należy także udzielić osobom starszym  

i niepełnosprawnym – grupom szczególnie podatnym na marginalizację i wykluczenie 

społeczne. Wraz z wiekiem nasilają się bowiem problemy zdrowotne i zwiększa się 

liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością. 

 

Wzmacnianie lokalnej społeczności  

w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów 

Wspieranie rodzin dotkniętych 

problemami bezrobocia, bezradności 

opiekuńczo-wychowawczej, ubóstwa, 

uzależnień i bezdomności,  

ze szczególnym uwzględnieniem 

zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży 

Poprawa 

jakości  

życia osób 

starszych  

i 

niepełnospr

awnych 
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018 – 2020 

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Jego celem jest pomoc rodzinom, w których stwierdzono bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych, wspieranie dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, 

pozostawianie dzieci i młodzieży w środowiskach zamieszkania, wsparcie w rozwijaniu 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz 

dziecka i rodziny. 

Program Wspierania Rodziny realizowany jest poprzez: 

− Systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi; 

− Pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej 

realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z systemu pomocy 

społecznej i świadczeń rodzinnych; 

− Rozpowszechnienie informacji o instytucjach świadczących specjalistyczne 

poradnictwa; 

− Zapewnienie rodzinom dostępu do pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 

prawnej i medycznej; 

− Współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi opiekę dla 

dzieci i rodziny; 

− Udzielenie pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci; 

− Systematyczna współpraca z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu 

na położenie gminy, w szczególności sądem rodzinnym oraz kuratorami 

społecznymi dla dzieci i młodzieży; 

− Organizowanie spotkań zmierzających do spójnego realizowania zadań 

dotyczących profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

− Współdziałanie GOPS z placówkami oświatowymi w celu bieżącej analizy 

sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, a w szczególności 

przeciwdziałania pojawiającym się patologiom; 

− Kontynuowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem, 

wykluczeniem społecznym i marginalizacją; 

− Organizowanie dla rodziców i dzieci różnych form edukacji z wykorzystaniem 

istniejącego systemu szkolnego. 
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Finanse gminy 
Budżet gminy na rok 2019 zakładał wpływy w kwocie 64.567.236,55 zł, w tym dochody: 

60.917.558,04 zł, przychody: 3.649.678,51 zł oraz wydatki w kwocie 63.382.411,55 zł,  

a rozchody w kwocie 1.184.825,00 zł.  

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

• zamiast 60.917.558,04 zł, wpływy z tytułu dochodów wyniosły 61.417.203,98 zł, 

zaplanowane przychody w kwocie 3.649.678,51 zł zrealizowano w wysokości 

3.513.904,58 zł, gdyż zaplanowany kredyt nie został zrealizowany w pełnej 

wysokości, tym samym zadłużenie gminy na koniec roku było niższe od 

zakładanego, 

• zamiast 63.382.411,55 zł zrealizowane wydatki wyniosły 60.744.430,98 zł, gdyż 

uzyskano oszczędności w realizacji wydatków, rozchody czyli środki 

przeznaczone na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych 

w latach ubiegłych zaplanowano w wysokości 1.184.825,00 zł, a zrealizowano w 

kwocie 1.181.824,05 zł. 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca (czyli 13 271) wynosiły 4 627,93 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 577,23 zł. 

 

Planowane rozchody w kwocie 1.184.825,00 zł wykonano w kwocie 1.181.824,05 zł.  

W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz: 

− Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia oraz 

pokrycie deficytu (wydatki inwestycyjne)   

153 933,00 zł, 

− Bank Spółdzielczy w Leśnicy – kredyt na wydatki inwestycyjne  129 188,00 zł, 

− Bank Spółdzielczy w Głogówku– kredyt na wydatki inwestycyjne 135 520,00 zł, 

− Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia 145 308,00 zł, 

− Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia 279 012,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na kanalizację sanitarną II etap  

w Racławicach Śl. 

58 480,05 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację budynku 

Przedszkola Publicznego w Racławicach Śl. 

25 400,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na zakup samochodu elektrycznego do 

bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku 

5 530,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji w Rzepczach – 

 I etap  

66 295,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację Szkoły 

Podstawowej w Biedrzychowicach 

44 848,00 zł, 
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 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na montaż systemu ogrzewania wody 

panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku 

29 510,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu pożyczka na kanalizację do odbioru ścieków  

z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku 

52 300,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu pożyczka na PSZOK  59 500,00 zł. 

 

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach  

i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów.  

 

Wynik finansowy 

Bilans roczny  z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po 

stronie niedoboru w wysokości 11.883.454,62 zł. Na saldo składają się zobowiązania  

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach  nominalnych (bez 

naliczonych odsetek) 14.885.308,37 zł  na rzecz: 

− Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

2.634.252,46 zł 

− Banku Spółdzielczego w Głogówku 8.417.391,00 zł 

− Banku Spółdzielczego w Leśnicy 1.291.880,00 zł   

− Banku Spółdzielczego w  Białej 2.541.784,91 zł 

oraz inne źródła – wolne środki 3.001.853,75 zł 

  

Zobowiązania finansowe gminy. 

Stan zobowiązań gminy  wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 

łącznie 16.060.308,37 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 16.060.308,37 zł z tego: 

− kredyty w kwocie 12.251.055,91 zł w tym: 

 1.291.880,00 zł − kredyt z Banku Spółdzielczego w Leśnicy  

8.417.391,00 zł − kredyty z Baku Spółdzielczego w Głogówku 

2.541.784,91 zł − kredyt z Banku Spółdzielczego w Białej 

 

pożyczki w kwocie 2.634.252,46 zł z tego: 

▪ 2.634.252,46 zł − Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

− inne umowy w kwocie 1.175.000,00 z tego: 

■ 1.175.000,00 zł − Powiat Prudnicki zakup nieruchomości (SOSW) 
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Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 

koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 617.935,00 zł. Udzielono poręczenia 

Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o. o. z siedzibą w Głogówku. stanowiącego 

zabezpieczenie umowy kredytu zawartej w Alior Banku z terminem spłaty do 10 czerwca 

2021 roku. 

 

INWESTYCJE W GMINIE GŁOGÓWEK 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Głogówek wraz z poziomem 

uzyskanych dofinansowań zaprezentowany został w poniższej tabeli: 

 

Zadania inwestycyjne w 2019 roku 

Nazwa zadania  Zakres zadania 

 

Rok 

realizacji 

Uzyskane 

dofinansowanie 

Całkowity 

koszt 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla odbioru 

ścieków z m. Rzepcze  

Zakres poza aglomeracją „Głogówek”: 

• kanały grawitacyjne pod przyłącza 

DN 160 mm z PVC – 650,0 mb 

• kanały grawitacyjne sieciowe DN 

200 mm z PVC o długości – 2150,0 

mb 

• rurociągi tłoczne DN 63 mm z 

PEHD mm o długości – 85,0 mb 

• rurociąg tłoczny DN 90 mm z 

PEHD mm o długości – 190,0 mb 

• rurociąg tłoczny DN 110 z PEHD 

mm o długości – 3210,0 mb 

• przewiert sterowany- rurociąg 

tłoczny DN 110 z PE100RC mm o 

długości – 160,0 mb 

• sieciowe przepompownie ścieków 

wraz z zasilaniem energetycznym i 

zagospodarowaniem terenu – 2 szt. 

• przydomowe przepompownie 

ścieków wraz z zasilaniem 

energetycznym i licznikiem czasu 

pracy pomp  – 2 szt. 

Zakres w aglomeracji „Głogówek”: 

• kanał grawitacyjny sanitarny DN 

200 mm z PVC o długości – 8,0 mb 

• rurociąg tłoczny DN 110 z PEHD 

mm o długości- 183,0 mb 

• przewiert sterowany- rurociąg 

tłoczny DN 110 z PE100RC mm o 

długości – 190,0 mb 

2017  -  

2019 
1 659 107,00 2 751 445,07 

Przebudowa, remont  

i adaptacja części 

zdegradowanego 

budynku szpitalnego 

na cele pobytu 

Przeprowadzenie kapitalnego 

remontu i zagospodarowanie 

nieużytkowanego parteru na cele 

opieki nad seniorami. 

2019 924 515,05 1 710 782,23 
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dziennego dla 

seniorów w Głogówku 

Zakup włóki polowej 

(F.S. Chudoba, 

Rzepcze) 

Równiarka do dróg polnych. 2019 0,00 12 000,00 

Zakup urządzeń 

zabawowych (F.S. 

Głogowiec) 

Doposażenie placu zabaw o 

urządzenia siłowe. 
2019 0,00 11 600,00 

Wykonanie równiarki 

polowej (F.S. 

Mochów) 

Wyrównanie dróg polnych. 2019 0,00 10 000,00 

Wynajem równiarki 

do wykonania robot 

na drogach polnych 

(F.S. Stare Kotkowice) 

Wyrównanie dróg polnych. 2019 0,00 11 000,00 

Zakup urządzeń 

zabawowych (F.S. 

Twardawa) 

Doposażenie placu zabaw o 

urządzenia zabawowe. 
2019 0,00 22 000,00 

Wykonanie boiska 

małowymiarowego 

(F.S. Wierzch II etap) 

Budowa mini boiska z trawy 

naturalnej przy OSP. 

2018 -  

2019 
0,00 39 202,13 

Utwardzenie placu 

wraz z zadaszeniem 

Etap I (FS) 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej całości oraz wykonanie 

płyty betonowa pod wiatę przy 

świetlicy Winiary. 

2019 0,00 34 091,58 

Zakup budynków 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w 

Głogówku 

Zakup dwóch budynków: 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego oraz schroniska 

młodzieżowego. 

2018  - 

2019 
0,00 904 851,32 

Przebudowa drogi 

gminnej Wierzch - 

Mionów 

Frezowanie nawierzchni drogi, 

wykonanie koryta pod konstrukcję 

drogi, wykonanie warstwy 

odsączającej, wykonanie podbudowy 

z tłucznia kamiennego, wykonanie 

nawierzchni asfaltowej, wykonanie 

pobocza z tłucznia kamiennego. 

Modernizacja obejmowała 1,845km 

drogi tj. 9 225,00m2, szerokość 

5,00m, pobocza z dwóch stron o 

szerokości 0,75m. 

2019 589 037,63 1 191 885,51 

Wprowadzenie nowej 

- docelowej 

organizacji ruchu w 

mieście 

Wykonanie projektu organizacji 

ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich 

pozwoleń. 

2019 0,00 8 200,00 
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Termomodernizacja 

budynku ośrodka 

zdrowia w 

Biedrzychowicach 

dok., audyt, 

wykonanie 

a) Wymiana źródła ciepła na kocioł z 

podajnikiem spełniający wymagania 

V klasy,  

b) Ocieplenie stropodachu 290,05m2  

c) Ocieplenie ścian zewnętrznych 

piwnic pow. 221,18 m2 . 

d) Ocieplenie ścian zewnętrznych 

powyżej poziomu gruntu 509,48 m2.  

e) Wymianę okien zewnętrznych o 

powierzchni 18,92 m2 

f) Wymianę drzwi zewnętrznych o 

powierzchni 4,79 m2 

g) Ocieplenie ościeży okien i drzwi  o 

pow. 78,19 m2. 

2019 0,00 389 691,73 

Modernizacja 

budynku Urzędu 

Miejskiego w 

Głogówku 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej, audytu energetycznego 

oraz dokumentacji aplikacyjnej do 

RPO WO. 

2019 60 000,00 410 407,80 

Wykonanie projektu 

technicznego dla 

kotłowni gazowej OSP 

w Głogówku 

Sporządzenie dokumentacji 

projektowej na wymianę źródła 

ciepła z węglowego na gazowe. 

2019 0,00 3 704,45 

Wymiana źródeł 

ciepła na ekologiczne 

w gminnych 

placówkach 

oświatowych 

SP Twardawa - zakup i montaż 

nowego kotła do spalania ekogroszku 

spełniającego wymagania klasy V o 

mocy 125 kW.                                                     

Oddział Przedszkolne Wróblin - 

zakup i montaż nowego kotła do 

spalania ekogroszku spełniającego 

wymagania klasy V o mocy 24 kW. 

2019 0,00 82 621,84 

Montaż krzesełek przy 

boisku 

pełnowymiarowym ze 

sztucznej nawierzchni 

w Głogówku 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej montażu modułowej 

trybuny. 

2019 0,00 4 428,00 

Zakup działki nr 784/2 

mapa 11 obręb R-ce Śl. 

w celu zabezpieczenia 

dojazdu do boiska 

sportowego 

Uregulowanie własności drogi 

gminnej. 
2019 0,00 30 000,00 

Oświetlenie uliczne 

Gminy Głogówek - 

dodatkowej oprawy i 

słupy 

Montaż dodatkowych punktów 

oświetlenia ulicznego w 

Zwiastowicach, Głogowcu i 

Głogówku 

2019 0,00 34 008,43 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej na 

przebudowę ulicy 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej celem złożenia wniosku 

o dofinansowanie w ramach FDS 

2019 0,00 13 500,00 
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Konopnickiej w 

Głogówku 

Nabycie udziałów w 

spółce prawa 

handlowego 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej w 

Głubczycach Sp. z o.o. 

Zakup udziałów. 2019 0,00 10 000,00 

Modernizacja 

ogrodzenia w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w 

Głogówku 

Ogrodzenie betonowe h-2m, długość 

74 mb. 
2019 0,00 13 319,87 

Wykonanie 

dokumentacji 

technicznej budowy 

kanalizacji sanitarnej 

w Kierpniu 

Sporządzenie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego celem 

złożenia wniosku o dofinansowanie 

w ramach PROW 

2019 0,00 44 280,00 

Modernizacja dachu 

nad tarczownią 

strzelnicy sportowej w 

Głogówku 

Ocieplenie, montaż blachy i 

świetlików oraz wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

2019 0,00 25 000,00 

Modernizacja 

pomieszczeń w 

świetlicy wiejskiej w 

Racławicach Śląskich  

Modernizacja posadzek i ścian w 

budynku świetlicy wiejskiej w 

Racławicach Śląskich 

2019 0,00 91 000,00 

Adaptacja 

pomieszczeń na 

świetlicę wiejską w 

sołectwie Tomice 

Kompleksowy remont części 

pomieszczeń budynku 

przeznaczonego na świetlicę wiejską. 

2019 0,00 62 701,48 

Modernizacja placu 

postojowego w 

Głogówku przy ulicy 

Dworcowej 

Wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej o pow. 767,60 

m²  na placu przy Zakładzie 

Komunalnym w Głogówku (teren 

byłego targowiska). 

2019 0,00 62 733,49 

Remont drogi gminnej 

(tzw. Zidlung) 

(Biedrzychowice) FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 24 989,03 

Remont skrzyżowania 

na drodze gminnej 

(Biedrzychowice) FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 10 000,00 

Remont dróg 

gminnych 

(Dzierżysławice) FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 19 176,19 

Przebudowa chodnika 

w Mionowie FS 
Remont chodnika. 2019 0,00 13 989,70 
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Zakup i montaż 

bramy garażowej w 

siedzibie OSP 

Racławice Śl. FS 

Instalacja sterowania elektrycznego 

podniesienie bramy z wykonaniem 

nadproża, poprawa elewacji, montaż 

dwóch nowych bram 

przemysłowych. 

2019 0,00 27 400,00 

Remont drogi gminnej 

(dywanik asfaltowy) 

(Szonów) FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 37 317,05 

Remont dróg 

gminnych (Wróblin) 

FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 19 515,86 

Remont drogi - 

wykonanie 

nawierzchni 

bitumicznej w 

miejscowości But FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 20 859,90 

Oracze-Głogówek 

Remont dróg 

gminnych FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 25 996,79 

Iluminacja elewacji 

zamku w Głogówku 

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz 

zabudowa 12 naświetlaczy 
2019 29 707,91 31 271,48 

Zakup i montaż 

zaworu elektrycznego 

- przepustnica z 

krańcówkami - 

Kąpielisko Miejskie 

Głogówek 

Usunięcie awarii. 2019 0,00 32 103,00 

Remont i naprawa 

drogi gminnej 

wewnętrznej 

Kazimierz FS 

Wykonanie dywanika asfaltowego. 2019 0,00 16 934,21 

Wykonanie 

nawierzchni brukowej 

drogi dojazdowej do 

posesji przy ul. Jana 

Pawła II nr 1a-b 

Budowa drogi z nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. 
2019 0,00 14 962,86 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej na 

przebudowę drogi 

dojazdowej do 

gruntów rolnych w 

Rzepczach 

Projekt budowlany przebudowy 

drogi wewnętrznej do OHZ w 

Rzepczach 

2019 0,00 17 000,00 

Zakup i dostawa 

lekkiego samochodu 

ratowniczo-

Opel Movano typ MU. 2019 0,00 219 432,00 
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gaśniczego dla OSP w 

Mochowie 

Wykonanie 

utwardzonej 

nawierzchni pod 

wiatę na boisku 

sportowym  

w Rzepczach F.S. 

Brukowanie nawierzchni pod wiatę. 2019 0,00 6 000,00 

Wykonanie muru 

oporowego przy ul. 

Podgórnej w 

Głogówku 

Mur oporowy przy schodach ok 18 

mb. 
2019 0,00 17 999,98 

Modernizacja 

ogrodzenia Szkoły 

Podstawowej w 

Twardawie 

Ogrodzenie betonowe, długość 50 

mb. 
2019 0,00 24 916,73 

Wymiana oświetlenia 

Szkoły Podstawowej w 

Twardawie 

Wymiana oświetlenia na ledowe. 2019 0,00 20 000,00 

 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W 2019 r. w Gminie Głogówek zrealizowano następujące projekty ze środków 

zewnętrznych: 

− Przebudowa drogi gminnej Wierzch – Mionów – kwota dofinansowania  
z Funduszu Dróg Samorządowych: 589 037,63 zł, wkład własny:  
602 847,88 zł 

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane: 

frezowanie nawierzchni drogi, wykonanie: koryta pod konstrukcję drogi, warstwy 

odsączającej, podbudowy z tłucznia kamiennego, nawierzchni asfaltowej, pobocza  

z tłucznia kamiennego. Remont obejmował 1,845km drogi tj. 9 225,00m2, szerokość 

5,00m, pobocza z dwóch stron o szerokości 0,75m. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

− Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji 
odgromowej – kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego: 60 000,00 zł, wkład własny: 322 086,00 zł. 

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane: 

Wymiana pokrycia dachu na nową dachówkę karpiówkę, wymiana łacenia, czyszczenie  

i impregnacja konstrukcji dachu, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

wymiana instalacji odgromowej, montaż akcesoriów dachowych - płotków śniegowych, 

podmurowanie kominów, wymiana włazów kominiarskich. 

 

       
− Fot. B. Tokarczyk 

−  

− budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze – kwota 
dofinansowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
1 659 107,00 zł, wkład własny: 1 092 338,07 zł. 

Inwestycja rozpoczęta w 2017 r. została zakończona w maju 2019 r. Miała na celu 

umożliwienie zwiększenia dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej dla mieszkańców 

miejscowości Rzepcze poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączy o długości 

6,229 km. Przedmiotem zadania było opracowanie pełno branżowej dokumentacji 
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projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj  

i wybuduj, na podstawie, której możliwa była realizacja budowy przedmiotowej 

inwestycji. W ramach zadania wykonano 78 nowych przyłączy, a w sumie wraz  

z wykonanym w 2017 r. pierwszym etapem, 95 przyłączy. W 2019 r. zakończono roboty, 

dzięki czemu cała miejscowość będzie skanalizowana i mogą z niej korzystać wszyscy 

mieszkańcy. 

 
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

− Wymiana źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej  

z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie – kwota dofinansowania  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu: 27 075,13 zł, wkład własny: 27 075,14 zł. 

W ramach zadania wymieniono nie ekologiczne źródło ciepła na kocioł do spalania eko-

groszku. 

 
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

− Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku 
szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku – 
kwota dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego: 
924 515,05 zł, wkład własny: 675 404,14 zł. 

Celem głównym realizacji zadania było wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im 

korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej usługi w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. 

Projekt przyczynił się do możliwości zwiększenia udziału osób korzystających z obiektu. 

Zadanie obejmowało przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie wymiany okien  

i robót budowlano-montażowych w obrębie parteru oraz jako prace niezbędne, 

związane  
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z działalnością domu dziennego pobytu tj. remont dachu i przebudowa trzech 

pomieszczeń piwnicy na cele kotłowni 

  
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

− Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych– kwota dofinansowania unijnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: 240 924,30 zł, wkład własny: 
468 365,40 zł (w tym wkład mieszkańców 30%). 

W 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację przedmiotowego 

projektu, a zakończenie planowane jest w 2020 r. Przedmiotem jest wymiana 

indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków 

jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków 

wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne na terenie Gminy Głogówek. 

Gmina udziela bezpośrednio dotacji mieszkańcom Gminy Głogówek, którzy 

zadeklarowali chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne.  

W ramach projektu przewiduje się wymianę 75 sztuk źródeł ciepła. 

− Iluminacja elewacji zamku w Głogówku kwota dofinansowania unijnego  
w ramach Funduszu mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska: 22 865,40 euro (w tym 5 % środki z budżetu państwa), wkład własny: 
2 510,60 euro. 

W ramach projektu wykonano oświetlenie zewnętrznego zamku w Głogówku w części 

południowo-wschodniej. Wykonana została instalacja elektryczna wraz z oprawami 

oświetleniowymi. 

 
Fot. Ten Moment A&B Fotografia 

 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 26 

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Głogówek 

zrealizowano wydatki na łączną kwotę 447 281,98 zł. Zadania przedstawiały się 

następująco:  

 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

 
Nazwa przedsięwzięcia 

 
kwota 

1. BIEDRZYCHOWICE 
 

Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung) 
 

22 000,00 

Wynajem równiarki na drogi polne 3 000,00 

Bieżące prace remontowe w remizie OSP - położenie 
płytek oraz pomalowanie ścian 

 
 

3 000,00 

 
Bieżące prace remontowe w Farskiej stodole  
i otoczeniu (malowanie wiaty, odnowienie schodów i 
ławki ogrodowej) 

 

3 000,00 
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Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 603,00 

2. BŁAŻEJOWICE 
DOLNE  

Doposażenie sołectwa - zakup namiotu oraz  
kompletów biesiadnych 

3 860,99 

Wymiana parapetów w świetlicy wiejskiej 2 200,00 

Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej - wymiana 
płytek 

900,00 

Zakup garażu - blaszak drewnopodobny, kostka 
brukowa i krawężniki 
 
 

 
4 898,03 

3. CHUDOBA  Zakup włóki polowej – równiarka  (z sołectwem 
Rzepcze) 
 

 
 

6 000,00 

Utwardzenie dróg gminnych 1 020,24 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych ------ 

4. DZIERŻYSŁAWICE                     Remont dróg gminnych - ułożenie dywanika 
asfaltowego (po prawej stronie przy wyjeździe  
z Dzierżysławic w kierunku Racławic Śląskich) 

19 176,19 
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5. GÓRECZNO  Zakup garażu blaszanego Zadanie nie 
zostało 

zrealizowane 

Zakup zaparzacza do kawy 1 016,00 

Utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia) 2 511,36 

6. GŁOGOWIEC  Doposażenie placu zabaw -zakup ścianki 
wspinaczkowej, biegacza, wioślarza, orbitreka, motyla 
 

  

11 600,00 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 574,85 

7. KAZIMIERZ 
 

Remont i naprawa drogi gminnej wewnętrznej 
 

 

16 934,21 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 
 

1 520,00 
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8. KIERPIEŃ  Remont budynku gospodarczego - wymiana okien, 
parapetów i drzwi 

 

 
12 000,00 

Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup ławek 
oraz koszy ulicznych 

2 185,65 

Organizacja dożynek wiejskich 2 000,00 

Zakup tablicy informacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

974,16 

9. LEŚNIK 
 

Zmiana pokrycia dachowego w budynku 
gospodarczym przy świetlicy wiejskiej 

8 799,42 
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Zakup wykaszarki spalinowej 
 

950,00 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 295,81 

10. MIONÓW  Przebudowa chodnika w Mionowie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13 989,70 

11. MOCHÓW 
 

 

Utrzymanie strony internetowej sołectwa Mochów 2 500,00 

Wykonanie równiarki polowej 
 
 

10 000,00 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 2 144,44 

Organizacja dożynek wiejskich 2 000,00 

Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej 3 000,00 
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Zakup szafek dla OSP Mochów 

 
 

1 660,50 

Doposażenie remizy OSP Mochów - zakup mebli i 
urządzeń gastronomicznych 
 

 
 

1 999,99 

12. NOWE 
KOTKOWICE  

Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów i 
krzeseł  

6 320,01 

Zakup szaf na wyposażenie świetlicy wiejskiej  
1 000,00 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - 
nasadzenia na placu zabaw 

2 007,80 
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13. RACŁAWICE  
ŚLĄSKIE  

 

Doposażenie OSP Racławice Śląskie - zakup 
kombinezonu ochronnego 

950,00 

Zakup strojów ludowych 4000,00 

 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 799,43 

 Renowacja tablic informacyjnych i promocyjnych 999,26 
 

 Wymiana bram wjazdowych w budynku OSP 
 

27 400,00 

 
14. 

 
RZEPCZE  

 
Zakup włóki polowej – równiarki  (z sołectwem 
Chudoba) 

 
 

6 000,00 
 

Zakup kamienia 1 500,00 

Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wiatę na 
boisku sportowym 

6 000,00 
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Zakup namiotu plenerowego 
 

4668,00 

15.  
 
STARE KOTKOWICE  

Zakup  równiarki do wykonywania robót na drogach 
polnych 

 

11 000,00 

Remont sanitariatów w szatni sportowej na boisku 
wiejskim 

2 809,46 

Budowa zaplecza socjalnego i sanitariów w remizie 
OSP 

5 495,30 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 658,16 

16. SZONÓW 
 

Zakup kosiarki samojezdnej (traktor do koszenia 
trawy) 

8 000,00 

Remont drogi gminnej – położenie dywaniku 
asfaltowego pomiędzy numerami 184 a 189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 767,00 

17. TOMICE 
 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz 
organizacja pikniku rodzinnego 

994,93 

18.  
TWARDAWA  

Doposażenie remizy OSP - zakup aparatu 
powietrznego, sygnalizatora bezruchu, ubrania 
specjalnego 

10 000,00 
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Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - 
huśtawka, karuzela, drabinka, kosz na śmieci, kółko i 
krzyżyk, bujak, narciarz, orbiterek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000,00 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 
 

1 194,33 

19. WIERZCH 
 

Zagospodarowanie działki – wykonanie boiska 
małogabarytowego etap II 

20 000,13 

20. WRÓBLIN  Remont dróg gminnych – wykonanie nawierzchni 
asfaltowej 

 

19 215,86 

21. ZAWADA 
 

Remont drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej w 
miejscowości But 

20 859,90 
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22. ZWIASTOWICE Remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na 
magazyn - 
odnowienie tynku, 
zamurowanie 
okien, wylanie 
posadzki, montaż 
bramy 
  

14 678,03 

23. ORACZE -
GŁOGÓWEK 

 

Uszycie strojów ludowych 
 
 
 
 
 
  

4 295,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w urządzenia 
gastronomiczne - zaparzacz do kawy, podgrzewacz do 
mięs, kociołki do zup, kuchenka gazowa 

3 994,04 

Remont dróg gminnych 25 996,79 
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24. WINIARY – 
GŁOGÓWEK  

Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem- ETAP I 
  

34 0991,58 

Suma  447 281,98 

 

W ramach funduszu sołeckiego nie zrealizowano jednego zadania przez: 

- Sołectwo Góreczno – zadanie pn. „Zakup garażu  blaszanego”.   

 

PROMOCJA GMINY 

Na promocję gminy w 2019 r. wydano 49 860,44 zł, które przeznaczono na promocję 

gminy w prasie i mediach, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, bonów 

upominkowych, organizację turniejów i konkursów, zakup nagród. 

Gmina Głogówek  realizuje zadania z zakresu promocji, w tym współpracy ze 

społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, wspierania  

i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, pobudzania 

aktywności obywatelskiej. 

  Zadania te realizowane są poprzez: 

• Promocję gminy w serwisach internetowych   
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Publikowanie relacji z odbytych już wydarzeń jak i planowanych przedsięwzięć na 

stronie internetowej i portalach społecznościowych takich jak Facebook. Pozwala to 

mieszkańcom na zapoznanie się z propozycjami kulturalnymi i ofertą wydarzeń gminy. 

Publikowane są także relacje z wydarzeń i imprez jakie odbywały się w Gminie. 

Ponadto na stronie gminy Głogówek pobrać można darmową aplikację, która 

oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń, informacji  

z Biuletynu Informacji Publicznej. Aplikacja umożliwia otrzymywanie powiadomień  

o sytuacji drogowej, ostrzeżeń meteorologicznych, terminach wywozu odpadów  itp.   

Do końca 2020 roku trwały prace nad nową stroną internetową Gminy 

Głogówek, która w łatwy i prosty sposób pozwala mieszkańcom uzyskać konieczne dla 

nich informacje.  

• Organizację imprez cyklicznych: 

- Biegi Trzeźwości pn.” Biegaj z nami” odbywające się w czerwcu podczas obchodów Dni 

Gminy Głogówek, w których brało udział ok. 300 dzieci i 160 osób dorosłych. Biegi dzieci 

odbywały się według określonych kategorii wiekowych i dystansu, w których brały dzieci 

i młodzież zarówno z Gminy Głogówek, jak i z gmin ościennych. Z kolei bieg dla 

dorosłych na dystans 5 km odbywał się ulicami  miasta. Każdy z uczestników otrzymał 

pakiet startowy. 

                     
Fot. www.glogowek.pl 

 

- Gala „Głogóweckie Grono Sukcesu”, podczas której wręczane są tytuły honorowe 

„Zasłużony dla Gminy Głogówek” oraz statuetki „Grono Sukcesu”, I Gala odbyła się  

21 czerwca w MGOK w Głogówku, Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Gminy Głogówek” 

otrzymali:  

➢ Marian Duda-  za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Gminy Głogówek  

i opiekę lekarską jaką otacza mieszkańców Gminy oraz podopiecznych ZOLu. 

➢ Henryk Larysz- słynie z zamiłowania do fryzjerstwa, od ok. 70 lat wykonuje 

zawód fryzjera w swoim zakładzie fryzjerskim. Jest jedną z najbardziej 

http://www.glogowek.pl/
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rozpoznawalnych osób w Gminie Głogówek. Pracowite życie Pana Henryka 

Larysza, który na przestrzeni lat wykształcił około dwustu uczniów swojego 

fachu, zdefiniować można pojęciem małego, dobrze pojętego patriotyzmu. 

➢ Tadeusz Kłuskiewicz - jako wieloletni i doświadczony farmaceuta swoją pracę 

w aptece CRATEGUS pojmuje jako rodzaj społecznego posłannictwa dla 

mieszkańców Gminy, którzy wdzięczni są za jego nieocenioną radę i pomoc. 

➢ Andrzej Szała - za wieloletnią trud i wysiłek włożony w edukację dzieci  

i młodzieży Gminy Głogówek. Dzięki jego konsekwencji i pracowitości będąc 

dyrektorem dawnego Gimnazjum Publicznego społeczność szkolna zawdzięcza 

obdarowanie szkoły patronem- Króla Jana Kazimierza. Mądrze prowadzona 

placówka otrzymała też wkrótce nowoczesna salę gimnastyczną i wielofunkcyjne 

boisko sportowe, co w połączeniu z powstałą dobrze wyposażoną izbą regionalną 

przyniosło szkole status „Szkoły z Klasą”. 

 Natomiast Grono Sukcesu to nowe przyznawane po raz pierwszy wyróżnienie, które 

trafiło do osób i organizacji, które w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 maja 2019 r. wyróżniły 

się działalnością o wyjątkowym znaczeniu dla miasta i ich mieszkańcom a przede 

wszystkim wniosły swój wkład w promowanie Gminy Głogówek. Dnia 21 czerwca 2019 

statuetki Grona Sukcesu trafiły do: Klubu Sportowego Fortuna Głogówek,  Ludowego 

Klubu Sportowego Szonów, Ludowego Klubu Sportowego Rolnik  Biedrzychowice, 

Grupy Wyprawowej Horyzont, Głogóweckiej Akademii Wiedzy, Waldemara Lankaufa, 

Jarosława Kłuskiewicza, Dastina Małasińskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Akademia Piłki Nożnej Głogówek, Klubu sportowego Fortuna Głogówek – Juniorzy. 

Podczas gali wręczone zostały również stypendia Burmistrza Głogówka za wyniki  

w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne dla najlepszych uczniów. 

       
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

- Jarmark Bożonarodzeniowy połączony ze zbiórką darów dla potrzebujących 

mieszkańców  Gminy Głogówek. Podczas zbiórki zebrano 194 kg artykułów 

spożywczych, 64 kg artykułów chemicznych i 32 kg artykułów papierniczych, zabawek 

na łączną kwotę ok. 7 000 zł. Dary rozdysponowano 55 osobom zgłaszanym przez 

sołtysów poszczególnych miejscowości. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży z Gminy Głogówek,  

w ubiegłorocznym turnieju 15 marca 2019 r. w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury  

w Głogówku brało udział 30 uczniów. Turniej składał się  z części pisemnej podzielonej 

na kategorie wiekowe (I – VI klasa, VII-VII i uczniowie klas gimnazjalnych, klasy 

ponadgimnazjalne), a także z części ustnej. Do eliminacji  powiatowych zakwalifikowało 

się 9 uczniów głogóweckich szkół.  

- Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Wierzchu 2 czerwca 2019 r. W zawodach 

brało udział 14 jednostek OSP w kategorii seniorzy, 5 drużyn OSP w kategorii seniorki, 

7 drużyn harcerzy i 2 drużyny harcerek.  

Klasyfikacja miejsc kształtowała się następująco:  

Kategoria SENIORZY 

1 miejsce        OSP Wierzch z wynikiem     81.38 pkt. 

2 miejsce        OSP Szonów z wynikiem     84.47 pkt. 

3 miejsce        OSP Wróblin z wynikiem     86.62 pkt. 

4 miejsce        OSP Stare Kotkowice z wynikiem     92,40 pkt. 

5 miejsce       OSP Głogówek z wynikiem     98.43 pkt. 

6 miejsce        OSP Racławice Śl. z wynikiem     99.39 pkt 

7 miejsce        OSP Mochów z wynikiem     101.76 pkt 

8 miejsce        OSP Mionów z wynikiem     101.76 pkt 

9 miejsce        OSP Rzepcze z wynikiem     102.99 pkt 

10 miejsce        OSP Zwiastowice z wynikiem     118.25 pkt 

11 miejsce        OSP Kazimierz z wynikiem     126.55 pkt 

12 miejsce       OSP Twardawa z wynikiem     138.44 pkt 

13 miejsce        OSP Kierpień z wynikiem     170.78 pkt 

14 miejsce        OSP Dzierżysławice z wynikiem     1998. pkt 

 

Kategoria SENIORKI 

1 miejsce        OSP Szonów z wynikiem     112.80 pkt. 

2 miejsce        OSP Wierzch z wynikiem     113.36 pkt. 

3 miejsce        OSP Racławice Śl. z wynikiem     120.82 pkt. 

4 miejsce        OSP Głogówek z wynikiem     126.17 pkt. 

5 miejsce        OSP Twardawa z wynikiem     128.99 pkt. 
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Kategoria Harcerze 

1 miejsce        OSP Racławice Śl. z wynikiem     177.19 pkt. 

2 miejsce        OSP Biedrzychowice z wynikiem     183.88 pkt. 

3 miejsce        OSP Głogówek z wynikiem     218.90 pkt. 

4 miejsce        OSP Twardawa z wynikiem     221.02 pkt. 

5 miejsce        OSP Mochów z wynikiem     244.15 pkt. 

6 miejsce       OSP Wróblin z wynikiem     258.58 pkt 

7 miejsce        OSP Szonów z wynikiem     260.95 pkt 

 

Kategoria Harcerki 

1 miejsce        OSP Rzepcze z wynikiem     201.98 pkt. 

2 miejsce        OSP Biedrzychowice z wynikiem     207.33 pkt. 

 

 
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

- Dzień Strażaka rozpoczynający się uroczystą msza  św. w intencji Strażaków Gminy 

Głogówek, przemarsz na plac OSP Głogówek i festyn strażacki, podczas którego 

odbywały się ćwiczenia pierwszej pomocy dla mieszkańców. Tradycyjnie Dzień ten jest 

obchodzony na początku maja każdego roku.  

- Uroczystość Złotych Godów z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego, która odbyła się 

17 grudnia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Burmistrz Głogówka wręczył 

listy gratulacyjne, medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz kwiaty 

i prezent dla każdej z par. W uroczystości brało udział 13 par – mieszkańców gminy oraz 

Burmistrz Głogówka i Naczelnik Wydziału USC Urzędu Miejskiego. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

Imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnego społeczeństwa, cykliczność ich 

organizacji sprawia, że wpisują się podstawowy kalendarz imprez kulturalnych  

w Gminie. 

W roku 2019 oprócz imprez odbywających się cyklicznie zorganizowano m.in.: 

• Obchody 74. Rocznicy Marszu Śmierci, obchodzone 22.02.2019 r. w Racławicach 

Śląskich,  

    

  

• Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze 30.06.2019 r. w  Zwiastowicach, w których 

udział brało łącznie 24 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 

Prudnickiego. Klasyfikacja kształtowała się następująco: 

 

Kategoria SENIORZY 

1 miejsce       OSP Wróblin z wynikiem     79.58 pkt. 

2 miejsce        OSP Wierzch z wynikiem     82.95 pkt. 

3 miejsce        OSP Dytmarów I z wynikiem     89.65 pkt. 

4 miejsce        OSP Dytmarów II z wynikiem     91,94 pkt. 

5 miejsce        OSP Pogórze z wynikiem     94.00 pkt. 

6 miejsce        OSP Chrzelice z wynikiem     97.34 pkt 

7 miejsce        OSP Szybowice z wynikiem     98.80 pkt 

8 miejsce        OSP Moszczanka z wynikiem     99.03 pkt 

9 miejsce        OSP Szonów z wynikiem     1998.00 pkt 
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Kategoria SENIORKI 

1 miejsce        OSP Wróblin z wynikiem     102.04 pkt. 

2 miejsce       OSP Pogórze z wynikiem     107.69 pkt. 

3 miejsce        OSP Wierzch z wynikiem     115.87 pkt. 

4 miejsce        OSP Piorunkowice z wynikiem     121.17 pkt. 

5 miejsce        OSP Nowy Browiniec z wynikiem     129.24 pkt. 

 

• „Spartakiadę 2019”  - w ramach mikroprojektu Euroregionu Pradziad „Seniorzy na 

Orliki”: na orliku przy ul. Sobieskiego w Głogówku odbyły się zawody 

sprawnościowe dla podopiecznych Domu Dziennego Senior + w Głogówku,  

w których udział wzięło 28 seniorów a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  

w Głogówku. Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerów: Tomasza Mazura  

i Mateusza Sałka, którzy przygotowali szereg konkurencji sprawnościowych dla 

uczestników zawodów. 

       
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• pokazy astronomiczne w mobilnym planetarium dla uczniów szkół prowadzone 

przez dwóch wyszkolonych instruktorów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Dwudniowe pokazy (17-18 września 2019 r.) odbyły się na hali sportowej przy  

ul. Kościuszki 10. W dniu 19 września w pokazach Planetobusa uczestniczyli 

uczniowie szkół podstawowych z Gminy Głogówek tj. ze Szkoły Podstawowej  

w Szonowie, Szkoły Podstawowej w Twardawie, Szkoły Podstawowej  

w Biedrzychowicach i Szkoły Podstawowej w Racławicach Śląskich. Z kolei w dniu 

20 września uczestnikami pokazów byli uczniowie szkół z miejscowości Głogówek 

– Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku i Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku. 

Ogólna liczba uczniów biorących udział w pokazach to 420 osób (uczniowie klas  

4- 8 tj., wiek 10 lat – 15 lat). W warsztatach wieczornych brało udział ok. 50 osób  

w tym zarówno osoby dorosłe jak i dzieci nie uczestniczące we wcześniejszych 

pokazach, m. .in. dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Głogówku. Łącznie w pokazach brało udział ok. 470 osób. W związku z pobytem 

Planetobusa Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku z Centrum Naukowego Kopernik 

w Warszawie otrzymała Moduł WODA – zestaw modułowej pracowni 

przyrodniczej, w której znajdują się m.in. probówki, szalki Petriego, przewody 

elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt pomiarowy. Korzystając tych 

akcesoriów uczniowie mają możliwość przeprowadzić  doświadczenia przybliżające 
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tematy napięcia powierzchniowego, gęstości wody, przewodnictwa elektrycznego, 

zjawiska parowania oraz zamarzania wody itp. 

       
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• Mini Piknik Kolejowy na dworcu PKP w Racławicach Śląskich. Podczas pikniku 

dzieciom zaprezentowano makiety i modele kolejowe, zorganizowano seans 

multimedialny za pomocą okularów Google VR, w którym przedstawiono historię 

kolei. Ponadto odbył się konkurs plastyczny na najładniej wykonaną lokomotywę- 

młodsze dzieci rysowały, starsze wykonały pracę plastyczna z plasteliny.   

   
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• szkolenia w ramach projektu OBYWATEL.IT "Cyfrowy Głogówek" dla pracowników 

Urzędu Miejskiego, dla seniorów Gminy Głogówek, na którym poruszone zostały 

tematy związane z bezpieczeństwem seniora w sieci oraz w życiu codziennym,  

szkolenie otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy, podczas których poruszono 

temat: Hejt w sieci, Jak założyć profil zaufany? Niebezpieczna korespondencja  

e- mail. W szkoleniach brało udział łącznie około 240 mieszkańców gminy powyżej 

25. roku życia.  
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• Dzień otwartych drzwi w Urzędzie Miejskim, do którego zawitały uczniowie szkół  

i przedszkoli Gminy Głogówek. Dzieci miały możliwość zwiedzenia budynku 

ratusza i poznanie pracy na stanowisku urzędnika. Każde dziecko zwiedzające 

ratusz otrzymało gadżety promujące gminę. 

 

      
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• I Sesję Rady Dzieci i Młodzieży w Gminie Głogówek w dniu 31.05.2019 r., w której 

udział wzięło 15 uczniów szkół – członkowie samorządów szkolnych. Uczestnicy 

wypowiadali się na tematy takie jak: Czym jest dla nich samorząd, Jakie oczekiwania 

mają wobec Burmistrza i Rady Miejskiej, a także w jaki sposób chcą 

współuczestniczyć w zarzadzaniu Gminą. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• Pokazy stacji badawczych Centrum Nauki Kopernik- przyjazd Naukobusa, które 

odbyły się w kwietniu 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1  

w Głogówku, pokazy miały charakter otwarty. 

               
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• Przyjazd dziennikarzy Radia RMF FM i transmisja na żywo z głogóweckiego rynku 

w ramach cyklu „Twoje Miasto w   RMF FM”. 

• Zlot Food Trucków – przyjazd pojazdów tzw. furgonetek z gastronomią z różnymi 

typami potraw serwowanymi na wynos. Zlot odbywa się tradycyjnie na 

głogóweckim rynku. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• Zjazd zabytkowych pojazdów w ramach Letniego Rajdu – Śląsk – Slezsko 2019. Zjazd 

odbył się 5 lipca 2019 na głogóweckim rynku. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć 

około 30 zabytkowych samochodów. 

   

 
Fot. Urząd Miejski w Głogówku  

 

• Obchody 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczynające się uroczystą 

mszą świętą w intencji ofiar II Wojny  Światowej oraz przemarszem na Plac 

Wolności pod pomnik, gdzie po odegraniu hymnu państwowego złożone zostały 

kwiaty. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku  

 

• Konkurs na najpiękniej ozdobionego piernika Bożonarodzeniowego odbywający się 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 15.12. 2019 r. Dzieci biorące udział  

w konkursie podzielone zostały na dwie kategorie wiekowe: 5-10 lat oraz 11-15 lat. 

Do udziału  zgłosiło się około 25 dzieci. Sam konkurs polegał na ozdabianiu piernika 

w kształcie serca lub gwiazdy według własnego pomysłu, umiejętności  

i kreatywności za pomocą kolorowych pisaków oraz innych ozdób cukrowych. 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którym nagrody wręczył  Burmistrz 

Głogówka, pozostałe dzieci natomiast otrzymały nagrody wyróżnienia.  

 
Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

• Współpracę z mediami:  

Wydarzenia organizowane w gminie nagłaśniane i reklamowane są w mediach takich 

jak Radio Park, Radio Opole, Radio Doxa, NTO, Tygodnik Prudnicki, Prudnik24. Na 

łamach radia emitowane są zapowiedzi gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

umieszczane są plakaty zapowiadające wydarzenia na portalu radia, emitowane są 

wywiady z przedstawicielami urzędu w ramach cyklu „Rozmowy Dnia”, relacjonowane 

są wydarzenia odbywające się w gminie. Obejmowanie Patronatem Honorowym 

wydarzeń odbywających się  gminie, powiecie, a także województwie organizowanych 

przez organizacje, stowarzyszenia i inne podmioty.  
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• Współpracę z miastami partnerskimi  

Wspieranie kontaktów z miastami partnerskimi – wymiana uczniów z niemieckim 

miastem Rietberg oraz miastem powiatowym Fulda. Wyjazdy partnerskie do czeskiego 

miasta Vrbno pod Pradziadem oraz wspólna realizacja projektów miękkich.  

• Promocję gminy poprzez realizację projektów miękkich 

 Gmina Głogówek od lat pozyskuje fundusze ze środków zewnętrznych poprzez 

realizację tzw. projektów miękkich.  W roku 2019 w ramach tzw.  projektów miękkich 

realizowano: 

- Projekt „Iluminacja elewacji zamku  w Głogówku” założeniem projektu było 

wyeksponowanie jednego z najważniejszych zabytków pogranicza polsko - czeskiego 

poprzez wykonanie iluminacji świetlnej zamku Głogówek. W ramach projektu 

wykonano oświetlenia zewnętrzne zamku w części południowo-wschodniej. Dzięki 

temu przedsięwzięciu udało się wyeksponować zamek i pokazać jego wielkość i piękno, 

zwłaszcza wieczorową porą. Iluminacja świetlna połączona była z koncertem 

zorganizowanym na podwórzu zamku.  

 
Fot. Ten Moment A&B Fotografia 

 

- Projekt „Seniorzy na orliki”. W ramach projektu zorganizowano miedzy innymi 

„Spartakiadę 2019”- zawody sprawnościowe dla seniorów  Gminy Głogówek, w zawodach 

udział wzięli podopieczni  Domu Dziennego Senior + w Głogówku a także uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku; Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerów 

sportowych, którzy przygotowali szereg konkurencji sprawnościowych dla uczestników 

zawodów. 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

 

Gmina w 2019 r. prowadziła lokalną gazetę „Życie Głogówka” wydawaną przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku na zlecenie Urzędu Miejskiego  

w Głogówku. Wydawnictwo zarejestrowane jest w Sądzie Okręgowym w Opolu pod nr 

211/3/96. 

Miesięcznik w czytelny i profesjonalny sposób prezentuje informacje o działalności 

władz lokalnych oraz relacje z różnych wydarzeń miejskich. Gazeta jest skutecznym 

elementem strategii marketingowej miasta. Po pierwsze, takie wydawnictwo utrwala w 

świadomości społecznej wizualną tożsamość gminy - logo, czcionkę, slogan. Po drugie, 

jest użyteczny przy badaniu reakcji społeczności lokalnej na działania władz 

samorządowych na polu prezentacji i promocji gminy.  

       

Miesięcznik zawiera informacje o istotnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych  

i sportowych. Obecnie ważną częścią „Życia Głogówka” są informacje o inwestycjach, 

których w naszej gminie w ostatnim czasie jest naprawdę sporo. Staramy się poświęcać 

uwagę wszystkim istotnym problemom gminy. Miesięcznik jest także cennym źródłem 

wiadomości o pracy Rady Miejskiej i Gminy Głogówek. W „Życiu Głogówka”  szczególną 

uwagę poświęca się sprawom lokalnym, istotnym dla naszej społeczności. 
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Wprowadzono cykl artykułów poświęconych sołectwom naszej gminy. Cyklicznie 

zamieszczane są  również wywiady, artykuły historyczne oraz stare fotografie. Pismo 

zawiera stałe rubryki: relacje ze szkół i przedszkoli, narodziny dzieci, kronikę policyjną. 

ŻG jest traktowane jako swoista kronika naszej gminy. 

Ważną częścią ŻG są reklamy i ogłoszenia. Na naszych łamach reklamują się głównie 

lokalne firmy, ale i te z ościennych miejscowości. 

Miesięcznik sprzedajemy w punktach handlowych na terenie całej gminy  

i w miejscowościach ościennych. Sami dostarczamy ŻG do ponad 30 punktów sprzedaży. 

 

W roku 2019 wydanie czasopisma wiązało się z następującymi wydatkami: 

• druk - 15.496,00 zł netto 

• skład komputerowy – 6.606,21 zł netto 

Od lutego 2019 r. czasopismo diametralnie się zmieniło i nadal ewaluuje. Obecnie ŻG 

ma inny format, objętość, rodzaj papieru i co najważniejsze cenę. W 2019 r. obniżono 

kwotę za miesięcznik z 3,50 gr. do 1 zł. Przystępna cena spowodowała, że ŻG lepiej się 

sprzedaje, a informacje o naszej gminie docierają do szerszej rzeszy czytelników. 

Dochody: 

• sprzedaż gazety – 10.021,81 zł netto 

• reklamy, teksty sponsorowane, itp. - 22.962,72 zł netto 

• dotacja z budżetu gminy na wynagrodzenie redaktora wynosiła 58.664,37  
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Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 
W gminie funkcjonuje jedna spółka komunalna: Zakład Komunalny Głogówek  

Sp. z o.o.  

 

W 2019 r. w spółce zrealizowano wpływy w następujących obszarach działalności: 

Rodzaj działalności: Wpływy: 

Wodociągi i kanalizacja 3 170 510,09 zł 

Pozostała działalność 414 008,71 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 420 931,29 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 339 887,34 zł 

Odpady komunalne 571 484,32 zł 

Zieleń miejska 471 116,93 zł 

Usługi budowlane 139 452,27 zł 

Suma: 5 527 390,95 zł 
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W 2019 r. w spółce zrealizowano wydatki w następujących obszarach działalności: 

Rodzaj działalności: Wydatki: 

Wodociągi i kanalizacja 3 099 423,82 zł 

Pozostała działalność 335 881,34 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 338 076,43 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 232 671,73 zł 

Odpady komunalne 567 241,68 zł 

Zieleń miejska 459 732,86 zł 

Usługi budowlane 112 848,87 zł 

Koszty ogólnozakładowe 796 285,31 zł 

Suma: 5 942 162,04 zł 
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Wskazane założenia zostały wykonane. 

W Zakładzie Komunalnym Głogówek Sp. z o.o. zatrudniony był jeden radny:  

− Piotr Samson. 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 120 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła  12765 osób, w tym  

6543 kobiet i 6222 mężczyzn. 

Dla porównania: w roku 2018  liczba mieszkańców wynosiła: 12885 / 6581 kobiet,  

6304 mężczyzn. 

 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła  
810 osób, a liczba mieszkańców – 876, 

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3942 osób,  
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4416 osób, 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1762 osób, a liczba 
mieszkańców: 890 osób. 

Na początek 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 5349  osób (w roku 2018: 5383),  

a na terenach wiejskich 7536 (w roku 2018  7556 osób). Na koniec 2019 r. dane te 

przedstawiały się następująco: miasto – 5299 osób, wsie – 7466 osób. 

51%

49%

Populacja Gminy Głogówek 
ze względu na płeć

Kobiety

Mężczyźni
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W 2019 r. narodziło się w gminie 126 dzieci (w 2018 roku:  134 dzieci), w tym  

64 dziewczynki i 62 chłopców, a zmarło 159 osób (w roku 2018  183 osoby), w tym 68 

kobiet i 91 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny i wyniósł  

33 osoby (w roku 2018 również ujemny:  71 osób). Najczęstszą przyczyną zgonów jest 

przewlekła niewydolność układu krążenia. Nie odnotowano w 2019 r. zgonów 

niemowląt. 

W roku 2019 z terenu gminy z pobytu stałego wymeldowały się 200 osób (w roku 2018: 

184  osoby), w tym: 25 osób za granicę, 135 do innych gmin, 40 osób pozostało bez 

zameldowania. 

Statystykę stałych mieszkańców według płci i wieku na dzień 31.12 2019 r. przedstawia 

tabela poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona zdrowia 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 

W 2019 roku 52 podmioty posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wygaszone zostało 1 zezwolenie z powodu likwidacji punktu sprzedaży. 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu w 2019 r. sfinansowane zostały następujące zadania:  

− warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania występowania zachowań 

ryzykownych wśród dzieci i młodzieży tj. narkomanii, cyberprzemocy i używek 

(dopalaczy), dofinansowanie przejazdów na ferie zimowe, obozy, wakacje dla dzieci  

Mężczyźni  (M) Kobiety (k) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 179 0-2 200 

3 66 3 50 

4-5 123 4-5 98 

6 67 6 52 

7 83 7 56 

8-12 310 8-12 307 

13-15 179 13-15 157 

16-17 126 16-17 112 

18 72 18 47 

19-20 141 19-20 123 

21-40 1765 21-40 1765 

41-60 1847 41-59 1880 

61-64 449 60-64 427 

65-70 313 65-70 340 

71-81 306 71-81 500 

>81 195 >81 428 

SUMA (M) 6221 SUMA (K) 6542 

RAZEM M+K                                                           12763 
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i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym a także zapewnienie 

posiłków podczas wyjazdów dzieci przeznaczono kwotę 67 499,82 zł, 

− na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 39 455,59 zł, 

− na zakup energii, opłaty telekomunikacyjne i koszty związane z utrzymaniem Punktu 

Konsultacyjnego przeznaczono 46 987,86 zł,  

− na wynagrodzenia bezosobowe w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach 

placówek handlowych oraz wynagrodzenie nauczycieli w świetlicy przy Punkcie 

Konsultacyjnym, a także wynagrodzenie za usługi psychologa i terapeuty odwykowego 

przeznaczono 16 919,88 zł,  

− na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi przeznaczono 104 057,09 zł. 

W 2019 r. wpływy z funduszu korkowego wyniosły – 282 938,25 zł., przy planowaniu na 

kwotę – 240 tyś zł.  

Do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 23 wnioski  

o przeprowadzenie rozmowy z osobami mającymi problem alkoholowy. 

Wnioskodawcami byli – policja, rodzina osoby z problemem alkoholowym, kurator 

sądowy lub społeczny, pracownik socjalny, Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

w Głogówku. Przeprowadzono 5 posiedzeń komisji. W wyniku pracy komisji pisemnie 

poproszono na rozmowę 40 osób. Były to zarówno osoby mające problem alkoholowy, 

jak również osoby z ich rodzin /żona, matka/córka. Na komisje wstawiło się 9 osób,  

w tym 2 osoby będące sprawcami i 6 osób poszkodowanych przez osoby nadużywające 

alkoholu. Wydano 5 opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w sklepach i placówkach gastronomicznych. 

 W roku 2019 członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych przeprowadziła kontrolę 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

We wszystkich trzech punktach sprzedaży wydano zalecenia do usunięcia 

nieprawidłowości. W jednym z punktów nieprawidłowości wykonano w trakcie kontroli, 

w pozostałych punktach nieprawidłowości usunięto do 7 dni. Warto nadmienić, że 

ostatnia kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych odbyła się w 2009 roku.  

W 2019 r. zrealizowano następujące zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii: 

Udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin: Zadanie realizowane było w Punkcie 

Konsultacyjnym przy ul. Batorego 8 w Głogówku. Pomoc polegała na zajęciach 

terapeutycznych prowadzonych przez instruktora terapii zajęciowej. Terapeuta 

przyjmował w czwartki w godzinach od 15.00 do 19.00. Z terapii korzystają osoby 

uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym oraz rodziny współuzależnione. 

Ponadto w Punkcie konsultacyjnym zatrudniony jest psycholog, z którego porad 

korzystają zarówno dorośli, jak i młodzież ze szkół. 
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Psycholog przyjmuje dwa razy w tygodniu po 3 godziny. W minionym roku w każdy 

poniedziałek i środę w godz. od 12.00 – 15.00. Psycholog udzielał porad osobom 

uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym, dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym a także innym osobom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Udzielono rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i uzależnienie 

od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie: Realizacja zadania odbywała się poprzez udzielanie porad 

i konsultacji psychologicznych osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży dotkniętej 

przemocą, z problemem alkoholowym i narkotykowym, osobom uzależnionym oraz 

współuzależnionym, jak również członkom ich rodzin. 

Statystyka przyjęć psychologa: 

psycholog udzielił 162 porad, z czego: 

a) 18 porad osobom uzależnionym (6 osób), w tym 1 sprawcy przemocy; 

b) 38 porad współuzależnionym  (7 porad), w tym:  

- 29 porad dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (5 dzieci), 

- 2 porad dorosłym dzieciom alkoholików, 

     c) 33 porad dzieciom do lat 18; 

     d) 73 innych porad 

Psycholog odbył również lekcję z jedną z klas Szkoły Podstawowej w Szonowie w na 

zaproszenie dyrektor szkoły, w związku z problemami wychowawczymi w klasie. 

Instruktor terapii: Realizacja zadania odbywała się poprzez konsultacje 

psychoedukacyjne z zakresu terapii uzależnień od alkoholu, indywidualnie i w grupie, 

udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

rodzinnych rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, integracji osób 

uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

Statystyka przyjęć instruktora terapii (od lipca 2019 r.): 

Instruktor terapii prowadził zajęcia z osobami uzależnionymi od alkoholu, z czego 

przeprowadzono rozmowy indywidualne z 46 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz  

z 3 osobami współuzależnionymi 

Inne działania realizowane w Punkcie Konsultacyjnym: 

a) dla członków AA i sympatyków zorganizowano wyjazd do Częstochowy na 

jasnogórskie czuwanie grup abstynenckich, 

b) w każdy czwartek organizowane są spotkania członków grup AA, 

c) zorganizowano spotkanie opłatkowe dla członków AA. 
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 W roku 2019 członkowie grupy AA uczestniczyli w Spotkaniach Trzeźwości  

i spotkaniach środowisk trzeźwościowych a także grup abstynenckich  na Górze Św. 

Anny. 

W lipcu 2019 r. wzięli udział w spotkaniu rocznicowym  z okazji 35 rocznicy powstania 

Grup AA ponadto wraz z sąsiednia grupą AA z Głubczyc uczestniczyli w Licheniu  

w Spotkaniach Trzeźwości dla rodzin. W sierpniu 2019 r. w Kępej nad jeziorem 

członkowie głogóweckiej Grupy AA i ich rodziny brali udział w trzydniowym Zlocie 

Rodzin Abstynenckich.  

Świetlice  

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Głogówku: 

a) organizowane były zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym, z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz  

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia odbywały się  

w dwóch grupach od poniedziałku do czwartku przez 2,5 godziny. Dzieci 

otrzymywały w tym czasie jeden posiłek. Opieką objętych było 13 dzieci, 

b) podczas ferii zimowych zorganizowano wyjazd do kina do Kędzierzyna-

Koźla, 

c) dla dzieci przygotowano paczki Wielkanocne, tzw. zajączek oraz paczki 

mikołajkowe, a także paczki ze słodyczami na Święta Bożego Narodzenia, 

d) z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wspólne wyjście do lokalnej pizzerii, 

e) zakupiono tablicę sucho ścieralną z akcesoriami oraz telewizor, 

f) zakupiono gry edukacyjne i materiały papierniczo-dekoracyjne do 

wykonywania prac plastycznych i ozdób świątecznych. 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na temat zagrożeń 

alkoholizmem i uzależnieniem od narkotyków wśród dzieci i młodzieży poprzez 

współpracę z placówkami oświatowymi, Klasztorem oo. Franciszkanów w Głogówku, 

Parafią w Kazimierzu oraz innymi organizacjami. 

W ramach współpracy powyższe organizacje zorganizowały szereg wyjazdów 

integracyjnych m.in.: 

- Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Twardawie – dofinansowanie 

przejazdu dzieci podczas ferii do teatru i muzeum (Opole), 

- Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach– dofinansowanie wyjazdu dzieci podczas ferii 

zimowych do Tarnowskich Gór i Zabrza, 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu dzieci w trakcie ferii 

zimowych do Wisły, Katowic i Wrocławia, 
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- Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu dzieci w trakcie ferii 

zimowych do Rudy Śląskiej 

- Sołectwo Szonów – dofinansowanie wyjazdu do Aqua Parku w Tarnowskich Górach, 

- Szkoła Podstawowa w Racławicach Śląskich – dofinansowanie wyjazdu uczniów 

podczas ferii zimowych do Wrocławia, 

- Parafia Rzymskokatolicka w Kazimierzu - dofinansowanie balu karnawałowego dla 

dzieci  

i młodzieży – pokrycie kosztów oprawy muzycznej, 

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu uczniów na „zieloną 

szkołę”, 

- Klasztor Franciszkanów w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu młodzieży na XXXII 

Franciszkańskie Spotkanie Młodych do Kalwarii Pacławskiej, 

- Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu mikołajkowego do 

Kłodzka 

- Sołectwo Kierpień – dofinansowanie paczek mikołajkowych, 

- Sołectwo Rzepcze – dofinansowanie paczek mikołajkowych 

- Rada Rodziców Przedszkola publicznego nr 3 w Głogówku oddział Biedrzychowice  

i Wróblin - dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci na Filmowe Mikołajki do MGOK  

w Głogówku, 

- warsztatów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej  

i narkomanii organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku, Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Głogówku, Szkoły Podstawowej w Racławicach Śląskich oraz 

Publicznego Gimnazjum; w warsztatach udział brało ok. 275 uczniów, 

b) organizacja  imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez 

organizację XIX Biegów Trzeźwości pod hasłem „Biegaj razem z nami – Głogówecka 

Piątka”.  

W biegach wzięło udział około 450 osób, w tym dzieci i młodzież z gminy Głogówek 

oraz gmin ościennych. W biegach dziecięcych udział wzięło około 300 dzieci w różnej 

kategorii wiekowej. Z kolei w biegu głównym – (ulicami miasta) udział wzięło około  

156 uczestników.  

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i gadżety, a zwycięzcy biegów medale 

oraz puchary, z kolei zwycięzcy biegu na 5 km otrzymali puchary i bony upominkowe. 

W ramach środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 

zakupiono stacjonarny alkomat, który umieszczony został w Komisariacie Policji  

w Głogówku. Ponadto zakupione zostały 2 alkomaty typu iBlow będące w używaniu 

przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Głogówku. 
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Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

Posiedzenia GKRPA polegają na rozpatrywaniu wniosków o leczenie odwykowe osób 

uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami 

nadużywającymi alkohol oraz  z członkami ich rodzin, motywowanie do podjęcia terapii 

i leczenia odwykowego, kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe do 

Poradni Odwykowej i Oddziału Odwykowego Zamkniętego, do lekarza biegłego, do 

Punktu Konsultacyjnego, do Sądu o leczenie przymusowe w przypadkach koniecznych 

i uzasadnionych.  

Inne działania: bieżąca współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, z PCPR  

w Prudniku i z Urzędem Marszałkowskim w Opolu. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W gminie w 2019 r. nie funkcjonowały  podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w 5 niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. W 2019 r. udzielono 70 850 porad w następujących 

placówkach: 

1. Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c  Głogówek ul. Targowa 
6: 50 766 porad lekarskich 

2. Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c  Głogówek ul. Targowa 
6  Filia w Szonowie: 2 982 porad lekarskich 

3. Łuszpaj Anna AŁ-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głogówek  
Al. Lipowa 6 i Biedrzychowice 186 a: 10 118 porad lekarskich 

4. OPTIMA MEDYCYNA S.A Przychodnia Lekarska w Racławicach Śl. Racławice Śl. 
ul. Zwycięstwa 60: 6 984 porad lekarskich. 

 

W gminie na początek 2019 r. funkcjonowało 5 aptek. Świadczenia apteczne zapewniały: 

1. Apteka Nowa „M&T.Schmidt: ul. Mickiewicza 19 

2. Apteka „Crategus” ul. Zamkowa 1 

3. Apteka „Świętojańska” Pl. Wolności 6 

4. Apteka Św. Anny ul. 3 Maja 17 

5. Apteka Drofarm ul. Piotra Skargi 15 a 

 

W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco:  

1. Punkt Apteczny w Biedrzychowicach 186 a 

2. Punkt Apteczny Szonów 33 

3. Punkt Apteczny w Racławicach Śl. ul. Zwycięstwa 60 – do czerwca 2019 r. 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 60 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 398 osób z 178 rodzin. 

W 2019 r. OPS wypłacił łącznie 2309035,06 zł, z czego zasiłek rodzinny, o którym mowa 

w art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych  (złotówka za złotówkę) 31835,06 zł 

oraz zasiłek pielęgnacyjny w łącznej kwocie 557756,00 zł. Ponadto OPS wypłacił 

12000,00 zł tytułem świadczenia „za życiem” oraz 25080,00 zł tytułem zasiłku dla 

opiekuna. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne na początku roku 2019 

wynosiła 386, a na koniec roku 387. Na początku roku 2019 świadczenie wychowawcze 

pobierały 743 rodziny, a na koniec roku 1141. Świadczenie wychowawcze było wypłacane 

na 1944 dzieci. Wypłacono świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 9032060,90 zł. 

Pomoc w formie zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności lub z powodu wieku 

przysługiwała 58 osobom. Wypłacono 598 świadczeń. Łączna kwota tych świadczeń 

317683,81 zł. 

Zasiłki okresowe przysługiwały 88 rodzinom spełniającym kryterium dochodowe  

z pomocy społecznej. Liczba tych świadczeń w 2019 r. to 514 na łączną kwotę 211992,98 

zł. Najczęstszy powód przyznania to bezrobocie. 

Zasiłek celowy przysługiwał 140 rodzinom: 

118 rodzin spełniało kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z zakresu 

pomocy społecznej, 

18rodzin otrzymało specjalne zasiłki celowe pomimo przekroczenia ww. kryterium, 

4 rodzina otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego. 

Pomoc w formie gorącego posiłku przyznano 109 osobom – 89 dzieciom oraz 20 osobom 

dorosłym. Liczba świadczeń to 15138. Łączny koszt to 54509,55 zł. 

Sfinansowano sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 3200 zł. 

Gmina współfinansowała odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 28 osobom.  

Liczba świadczeń wyniosła 311, koszt ogólny 744621,20 zł. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona jest przez 3 opiekunki zatrudnione na 

etat w Ośrodku Pomocy Społecznej. W 2019 r. przysługiwała ona 15 osobom. Liczba 

świadczeń wyniosła 4561. Łączny koszt to 68890,00 zł. 

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi korzystały 5 osób, co przełożyło się na liczbę  

421 świadczeń w 2019 r. Łączny koszt wyniósł 27850,00 zł. 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd 

przysługiwało 3 osobom. Kwota świadczeń to 13621,86 zł. 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 61 

Gmina Głogówek współpracowała w 2019 r. z Bankiem Żywności. Zakwalifikowanych do 

programu dożywiania było 385 osób. Zestaw roczny artykułów spożywczych  

w podprogramie 2019 obejmował artykuły spożywcze w łącznej ilości około 45 kg na 

osobę. Dodatkowo Gmina Głogówek uczestniczyła w programie „Nie marnuj jedzenia”, 

z którego osoby zakwalifikowane otrzymywały dodatkową żywność. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich struktur prowadził w 2019 r. Dom 

Dziennego Pobytu Senior+, z którego korzystało w ciągu roku 30 osób. 

Infrastruktura drogowa i sieciowa 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2019 r. 160,448 km dróg. Drogi 

asfaltowe stanowiły ok 90% wszystkich dróg.   

− drogi gminne – 46,733 km  

− drogi powiatowe – 69,480 km  

− drogi wojewódzkie – 29,991 km 

− drogi krajowe – 14,244 km  

W 2019 r. zrealizowano inwestycje na drogach gminnych o wartości prawie 3,5 mln zł, 

m.in.:  

− Wierzch – Mionów – pow. 9 225 m²,  

− Szonów, droga dojazdowa do Dzierżysławic – pow. 525 m2 

− Wróblin, plac przed cmentarzem - pow. 150 m2 

− Dzierżysławice – pow. 280 m2 

− Kazimierz, droga wewnętrzna przy OSP– pow. 290 m2 

− Zawada But – pow. 349 m2 

− Mionów – przebudowa chodnika -51 m2 

− Dworcowa w Głogówku – modernizacja placu postojowego – pow. 767,6 m2 

− Jana Pawła II w Głogówku – 150 m2 

 

Zestawienie robót wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Głogówek w 2019 r. 

przedstawia poniższa tabela: 
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Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 26,33 km,  

a dostęp do sieci posiada 7 470 osób, co stanowi 57,97 % wszystkich mieszkańców Gminy 

Głogówek.  

Istniało 1 103 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Głogówek jest dobrze rozwinięty. 

Obecnie na terenie gminy funkcjonują 3 ujęcia wody. Zaopatrzenie w wodę w Gminie 

odbywa się poprzez pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego.  

 
Lp. 

 
WYSZCZEGÓŁNIENIE 

WARTOŚĆ ROBÓT 
(zł) 
 

OBMIAR 
(mb) 

1. Zawada  21 047,45 1368 

2. Racławice Śląskie 19 488,86 746 

3. Błażejowice 26 532,94 1752 

4. Wielkie Oracze-Głogowiec 19 567,22 1188 

5. Park Miejski 2 056,23 165 

6. Mochów 16 108,11 687 

7. Leśnik 3 109,80 8 

8. Rzepcze 4 384,71 16 

9. Wróblin 13 328,63 781 

10. Stare Kotkowice 16 901,38 988 

11. Zwiastowice 13 464,67 922 

12. Biedrzychowice 9 095,20 612 

13. Szonów 2 350,83 1 

O  G  Ó  Ł  E  M 170 436,03 9234 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 63 

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2019 r. wynosiła 92,05 km. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada ponad 97 % mieszkańców.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 32,599 km,  

a dostęp do sieci posiada 7 757 osób co stanowi 60,20 % wszystkich mieszkańców Gminy 

Głogówek. Istniało 1 181 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

W 2019 r. doszło do 6 awarii sieci kanalizacyjnej (2 tereny wiejskie, 4 tereny miejskie) 

których powodem najczęściej były zapchane rury i spadki napięcia elektrycznego  

w przepompowniach oraz 15 awarii sieci wodociągowej (5 tereny wiejskie, 10 tereny 

miejskie) których powodem najczęściej były pęknięcia rur. W związku z awariami 

podejmowano na bieżąco prace naprawcze. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 

Adres Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

podana w m2 

Łączna 

powierzchnia 

mieszkań podana w 

m2 

Przeciętna 

liczba izb 

Twardawa,  

ul. 1 Maja 3 

4 62,00 

62,00 

38,00 

44,80 

206,80 2 

Głogówek,  

ul. 3 Maja 13 

4 34,45 

51,40 

84,41 

49,84 

220,10 1,5 

Głogówek,  

ul. Batorego 8 

1 54,70 54,70 2 

Biedrzychowice 186A 5 45,10 

72,50 

66,00 

45,80 

65,67 

295,07 2,6 

Głogówek,  

ul. Dworcowa 4 

3 43,81 

37,71 

54,82 

136,34 2 

Głogówek,  

ul. Głubczycka 24 

6 58,56 

54,48 

265,00 1,7 
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37,10 

65,00 

39,06 

10,80 

Głogówek,  

ul. Głubczycka 35 

7 40,13 

83,50 

46,23 

86,90 

83,90 

50,19 

40,14 

430,99 2 

Głogówek,  

ul. Głubczycka 53 

4 40,60 

24,70 

50,20 

26,90 

142,40 1,7 

Kazimierz 80 5 30,90 

69,44 

36,00 

32,26 

54,39 

222,99 1,2 

Kazimierz 149 1 108,40 108,40 4 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 4 

12 38,15 

48,23 

48,34 

38,15 

48,23 

48,34 

38,15 

38,15 

48,23 

48,34 

38,15 

38,15 

518,61 2 

Głogówek, 

ul. Ligonia 1 

5 27,64 

30,95 

38,76 

54,33 

46,93 

198,61 1,6 

Głogówek,  

ul. Ligonia 4 

3 75,08 

75,70 

42,47 

193,25 2,3 

Mochów 70 4 30,13 

74,72 

206,62 1,7 
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55,73 

46,04 

Mochów 76 4 146,55 

61,27 

42,07 

78,59 

328,48 2,5 

Głogówek 

ul. Pasternik 4 

2 75,80 

75,54 

151,34 3 

Głogówek, 

ul. Piastowska 1 

5 68,03 

21,96 

60,60 

59,06 

34,95 

244,60 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 11 

5 74,03 

51,28 

37,79 

39,41 

49,43 

251,94 1,8 

Głogówek, 

ul. Piastowska 12 

4 25,85 

58,88 

23,43 

17,00 

125,16 1,25 

Głogówek, 

ul. Piastowska 16 

4 50,19 

83,88 

35,50 

47,93 

217,50 2,25 

Głogówek, 

ul. Piastowska 18 

4 55,87 

52,96 

34,36 

89,45 

232,64 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 20 

5 13,52 

38,22 

38,54 

44,21 

46,64 

181,13 1,6 

Głogówek,  

ul. Piastowska 25 

4 36,72 

55,68 

60,56 

43,22 

196,18 1,7 

     

Głogówek, 

ul. Piastowska 28 

4 32,28 

37,72 

40,87 

149,27 1,25 
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38,40 

Głogówek,  

ul. Piastowska 30 

3 57,71 

41,32 

44,52 

143,55 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 

36 

7 19,64 

42,30 

30,34 

44,73 

30,06 

47,17 

37,09 

251,33 1,1 

Głogówek, 

ul. Piastowska 46 

8 25,00 

25,00 

21,42 

72,45 

36,00 

61,56 

27,88 

24,63 

293,94 1,25 

Głogówek, 

ul. Powstańców 37 

3 62,77 

63,77 

42,42 

168,96 2 

Głogówek, 

ul. Powstańców 45 

4 39,70 

69,60 

69,60 

44,30 

223,20 1,5 

Racławice Śląskie, 

ul. Prudnicka 16 

2 80,50 

96,04 

176,54 3 

Głogówek,  

ul. Skargi 12 

3 49,64 

79,69 

61,46 

190,79 2 

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 11 

6 45,37 

82,07 

50,72 

62,94 

58,88 

32,08 

332,06 2 

Głogówek, 

ul. Spółdzielcza 9 

2 66,57 

84,36 

150,93 2 

Głogówek, 

ul. Staszica 1 

2 60,16 

28,84 

89,00 1,5 

Głogówek, 

ul. Staszica 10 

6 80,50 

25,57 

295,51 2 
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23,20 

35,28 

34,37 

96,59 

Stare Kotkowice, 

ul. Sudecka 27 

2 75,18 

92,00 

167,18 3 

Błażejowice Dolne 15 1 87,00 87,00 3 

Wróblin 47A 1 73,91 73,91 2 

Zwiastowice 4 1 139,00 139,00 4 

Szonów 33 3 56,80 

56,60 

56,60 

170,00 2,3 

Głogówek, 

ul. Wodna 1 

3 41,35 

43,60 

33,55 

118,50 2 

Głogówek, 

ul. Wodna 9 

3 71,00 

36,00 

66,20 

173,20 1,7 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 16 

7 85,45 

56,74 

59,79 

50,29 

11,88 

34,71 

74,94 

373,80 1,8 

Racławice Śląskie 

ul. Zwycięstwa 37 

2 62,66 

83,40 

146,06 3 

Razem 185 9 707,63 9 707,63  

 

 

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 

Adres Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

podana w m2 

Łączna 

powierzchnia 

mieszkań 

podana  

w m2 

Przecięt

na 

liczba 

izb 

Głogówek, 

ul. 3 Maja 1-3 

5 44,21 

36,30 

46,50 

45,54 

35,59 

208,14 2 

Głogówek, 8 57,62 313,89 1,5 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 68 

ul. 3 Maja 12-14 51,06 

35,20 

25,40 

33,60 

25,90 

50,71 

34,40 

Głogówek, 

ul. 3 Maja 15 

1 18,90 18,90 1 

Głogówek, 

ul. Chopina 1 

1 61,50 61,50 3 

Głogówek, 

ul. Chopina 5-7 

2 49,70 

49,50 

99,20 2 

Głogówek, 

ul. Chopina 9-11-13 

2 49,20 

61,40 

110,60 2,5 

Głogówek, 

ul. Chopina 15 

2 32,30 

31,70 

64,00 1 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 1 

ul. 3 Maja 2 

3 60,02 

58,50 

82,79 

201,31 2 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 13-13A 

3 77,20 

71,90 

60,16 

209,00 3 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 20 

3 63,70 

83,65 

68,30 

215,65 2,3 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 23 

1 53,10 53,10 3 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 3-

5-7 

3 45,90 

66,90 

55,40 

168,20 2,5 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 11 

1 26,80 26,80 2 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej  

13-15 

9 56,47 

69,57 

50,19 

56,60 

41,90 

38,45 

48,90 

42,10 

49,60 

456,80 1,5 

Głogówek, 1 56,60 56,60 2 
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ul. Kościelna 1 

Głogówek, 

ul. Kościelna 10 

4 85,20 

91,00 

57,30 

48,70 

286,20 2,4 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 3-5-7 

2 38,90 

44,90 

 

83,80 2 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 11-13 

9 51,66 

75,55 

78,83 

59,03 

66,11 

75,90 

62,90 

66,31 

54,90 

591,19 2 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 17 

3 107,97 

13,70 

77,11 

198,78 2,7 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 21 

2 41,62 

53,60 

95,22 1,5 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 23 

2 93,82 

53,64 

147,46 2,5 

Głogówek, 

ul. Młyńska 13 

3 38,54 

19,00 

42,30 

99,84 1,3 

Głogówek, 

ul. Piastowska 52 

1 55,30 55,30 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 2 

2 40,94 

44,08 

85,02 1 

Głogówek,  

ul. Piastowska 26 

1 77,60 77,60 3 

Głogówek,  

ul. Piastowska 27 

6 91,20 

92,20 

54,30 

71,90 

77,30 

28,80 

408,85 2,25 

Głogówek, 

ul. Piastowska 37 

4 49,20 

51,20 

44,00 

30,50 

174,90 2 
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Głogówek, 

ul. Piastowska 41 

7 30,70 

51,90 

51,50 

48,40 

78,40 

32,20 

50,40 

343,50 1,7 

Głogówek, 

ul. Piastowska 44 

1 61,11 61,11 2 

Głogówek, 

Plac Wolności 2 

4 58,12 

22,85 

34,01 

63,30 

178,28 2 

Głogówek, 

Plac Wolności 4 

4 65,90 

59,10 

129,40 

28,00 

282,40 2 

Głogówek, 

Plac Wolności 6 

1 74,30 74,30 3 

Głogówek, 

Plac Wolności 10 

4 74,39 

41,47 

13,80 

13,80 

143,46 1,5 

Głogówek, 

ul. Powstańców 4 

1 77,85 77,85 3 

Głogówek, 

Rynek 3 

1 36,40 36,40 1 

Głogówek, 

Rynek 5 

2 74,30 

44,30 

118,60 1,5 

Głogówek, 

Rynek 14 

2 56,61 

50,48 

107,09 1,5 

Głogówek, 

Rynek 15 

1 22,49 22,49 1 

Głogówek, 

Rynek 17 

1 34,57 34,57 2 

Głogówek, 

Rynek 19 

3 50,93 

47,91 

49,00 

147,84 2 

Głogówek, 

Rynek 20 

3 45,67 

45,50 

45,67 

136,84 2 

Głogówek, 

Rynek 23 

3 12,98 

56,91 

154,77 1,7 
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84,88 

Głogówek, 

Rynek 26 

3 47,99 

27,85 

28,14 

103,98 1,7 

Głogówek, 

Rynek 27 

3 55,10 

37,76 

37,76 

130,62 1,3 

Głogówek, 

Rynek 7-11 

6 32,30 

33,90 

33,90 

33,50 

34,00 

45,40 

213,00 2 

Głogówek, 

ul. Skargi 10 

5 56,76 

65,67 

76,25 

61,10 

58,30 

318,08 2,8 

Głogówek, 

ul. Skargi 13 

4 50,57 

81,51 

63,40 

27,20 

222,68 1,75 

Głogówek, 

ul. Słowackiego 

2-4 

3 35,33 

45,41 

45,41 

126,15  

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 

1 

2 73,80 

79,37 

153,17 3 

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 

3 

3 61,45 

61,45 

45,70 

168,60 2 

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 

33 

4 53,69 

57,21 

20,20 

20,20 

151,30 1,5 

Głogówek, 

ul. Spółdzielcza 

1 

2 60,70 

53,80 

114,50 2 

Głogówek, 

ul. Spółdzielcza 

5 

1 79,10 79,10 3 

Głogówek, 

ul. Staszica 14 

3 64,29 

47,10 

170,64 1,7 
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59,25 

Głogówek, 

ul. Wodna 2 

2 48,80 

51,50 

100,30 2 

Głogówek, 

ul. Wodna 7 

5 32,65 

42,00 

70,22 

44,70 

73,00 

262,57 2,2 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 20 

3 25,40 

15,90 

70,50 

111,80 1 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 30 

2 23,90 

49,70 

73,60 2 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 34 

2 41,70 

82,80 

124,50 3 

Racławice Śląskie, 

ul. Zwycięstwa 

35 

3 68,66 

46,20 

39,10 

153,96 1,5 

Razem 168 8 665,39 8 665,39  

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r. 351 mieszkań, a na 

dzień 31 grudnia 2019 r. – 343 mieszkania. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań 

związane było z tym, że mieszkania były odsprzedawane dotychczasowym najemcom  

z zastosowaniem bonifikaty na poziomie 85% wartości. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 52,34 m2, a ogółem,  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 1,44 m2. 

W 2019 r. oddano do użytkowania 13 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. 

Zasady przyznawania mieszkań były następujące: zgodnie  z uchwałą nr X/77/2011 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek, 

lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane  osobie 

zamieszkującej na terenie Gminy i której nie przysługuje  tytuł prawny  do innego lokalu 

mieszkalnego. 

Przez osoby, które nie mają zaspokojonych  potrzeb mieszkaniowych, rozumie się 

osoby nie posiadające  samodzielnego tytułu prawnego do lokalu oraz które: 

− zamieszkują w lokalu, w którym na jedną zamieszkałą w nim osobę przypada  

mniej niż 5 m2 powierzchni lub zajmowany lokal nie nadaje się na pobyt stały 

ludzi, 

− opuszczają dom dziecka po osiągnięciu pełnoletniości i nie mają możliwości 

zamieszkania w innym lokalu, 
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− pozbawione zostały zajmowanego lokalu mieszkalnego  w wyniku klęski 

żywiołowej, pożaru i innych zdarzeń losowych. 

 

Pierwszeństwo najmu lokalu na czas nieokreślony przysługuje osobom: 

− uprawnionym do lokalu zamiennego, 

− które opuściły placówkę opiekuńczą  w związku z uzyskaniem pełnoletniości,  

a przed umieszczeniem w placówce opiekuńczej zameldowane były na terenie 

Gminy Głogówek, 

− zamieszkują w warunkach kwalifikujących do ich poprawy, są mieszkańcami 

Gminy i których dochód nie przekracza 100 % najniższej emerytury  

w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym, 

− wnioskującym o zawarcie umowy najmu lokalu niezdatnego do zasiedlenia, 

które zobowiązały się do wykonania remontu. 

 

Natomiast prawo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom zamieszkującym 

na terenie Gminy, które: 

− znajdują się w niedostatku, 

− nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego, 

− utraciły dotychczasowe mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub 

pożaru, pod warunkiem, że nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego, 

− nie posiadają innych źródeł utrzymania  poza świadczeniami z pomocy 

społecznej lub alimentami, 

− nie posiadają innych źródeł dochodów, poza zasiłkiem dla bezrobotnych i na 

utrzymaniu mają małoletnie dzieci. 

Jednocześnie pierwszeństwo w wynajmie lokalu socjalnego mają w następującej 

kolejności osoby: 

− uprawnione do lokalu socjalnego, bo utraciły dotychczasowe mieszkanie 

wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, pod warunkiem, że nie 

przysługuje im prawo do lokalu zamiennego, 

− wobec których sąd orzekł o eksmisji z lokalu socjalnego, jednocześnie przyznając 

prawo do lokalu socjalnego, 

− które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądu  

o eksmisję z lokalu znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy, 
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− które były objęte i zakończyły  indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostają  

w niedostatku. 

 

Dopuszcza się możliwość zamiany mieszkań za zgodą Burmistrza Głogówka i po 

uzyskaniu opinii jednostki administrującej zamienianym i lokalami. Zamiany mogą być 

realizowane w szczególności jako: 

− zamiany wzajemne pomiędzy zainteresowanymi najemcami lub właścicielem  

i najemcą, 

− zamiany na wniosek najemcy lokalu, w szczegółowo określonych przypadkach. 

Warunkiem zamiany jest nie zaleganie osób ubiegających się o zamianę z opłacaniem 

czynszu najmu i innych opłat za używanie lokalu z wyłączeniem osób, które zajmują 

mieszkanie o określonym standardzie i kosztach eksploatacji i wnoszą o zamianę na 

lokal o niższym standardzie i niższych kosztach eksploatacji oraz osób, które występują 

o zamianę dotychczas zajmowanego mieszkania  na mieszkanie  o powierzchni 

normatywnej określonej w przepisach o dodatkach mieszkaniowych oraz osiągają 

dochód kwalifikujący do otrzymania dodatku , jednakże po uregulowaniu z jednostką 

administrującą sposobu spłaty zaległości. 

Na wniosek osoby zainteresowanej, nawiązuje się ponownie umowę najmu z byłym 

najemcą po rozwiązaniu umowy z powodu zaległości czynszowych, jeżeli zostanie 

uregulowane zadłużenie wraz z należytymi odsetkami przed złożeniem do sądu przez 

zarządcę lokalu mieszkalnego pozwu o wydanie tego lokalu. 

Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową  

w składzie: Jadwiga Bogocz, Kornelia Chrobot, Halina Sobek, Irena Lesiak. 

Niewykorzystanych było 4 mieszkania. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było 

to, że znajdowały się one w złym stanie technicznym wynikającym z długoletniej bądź 

niewłaściwej eksploatacji przez poprzednich lokatorów. 

W 2019 roku dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Z wyż. 

wym. 8 lokali mieszkalnych na raty sprzedano 4 lokale mieszkalne, a 4 lokale mieszkalne 

zostały sprzedane bez rozłożenia na raty. Powierzchnia sprzedanych lokali 

mieszkalnych wynosi 472,30 m2. 

Za 4 lokale mieszkalne bez rozłożenia płatności na raty Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości 48 264,02 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt cztery 02/100 złotych). 

Za 4 lokale mieszkalne z rozłożeniem płatności na raty Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości 7704,01 złotych (słownie: siedem tysięcy siedemset cztery 01/100 

złotych), a pozostała kwota 23 500,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset 
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00/100 złotych) została rozłożona na raty płatne do każdego 31 marca następującego po 

sobie roku. 

W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się 0 takich 

postępowań, w których rezultacie wyeksmitowano 0 osób. Powodem wszczęcia tych 

postępowań było zadłużenie czynszowe. 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły: 779 856,07 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości bieżące  

i zasądzone. Natomiast odsetki na dzień 1 stycznia 2019 roku za zaległości bieżące  

i zasądzone wynosiły 452 086,52 złotych. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły: 746 689,07 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości bieżące  

i zasądzone. Natomiast odsetki na dzień 31 grudnia 2019 roku za zaległości bieżące  

i zasądzone wynosiły 421 689,29 złotych. 

W 2019 roku zgodnie z Uchwałą nr XLVII/355/2010 Rady Miejskiej  w Głogówku 

dokonano umorzenia zaległości czynszowych na łączną kwotę 13 975,29 złotych. 

 

W 2019 r. dokonano następujących remontów w mieszkaniach: 

 

Lp. 

 
Zakres wykonanych robót 

 

Łączna 

Kwota  

 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

1. Montaż okien Wodna 2/2  w Głogówku   

 

 

 

 

 

 

 

63.786,41 zł 

2. Montaż okien Piastowska 27/3 w Głogówku 

3. Montaż okien Kościuszki 17/1 w Głogówku 

4. Montaż okien Piastowska 46/2 w Głogówku 

5. Montaż okien ul. Konopnickiej 11/5 w Głogówku 

6. Montaż okien ul. Piastowska  36/5 w Głogówku 

7. Montaż okien ul. Rynek 7-11/13 w Głogówku  

8. Montaż okien ul. Piastowska  36/4 w Głogówku 

9. Montaż okien ul. Ligonia 1/4 w Głogówku 

10. Montaż okien Plac Wolności 2/2 w Głogówku 

11. Montaż okien Wodna 7/6 w Głogówku 

12. Montaż okien Rynek 19/4 w Głogówku 

13. Montaż okien Piastowska 18/4 w Głogówku 

14. Montaż okien ul. Ligonia 1/2 w Głogówku 

15. Montaż okien ul. Skargi 10/6 w Głogówku 

16. Montaż nowego skrzydła drzwi Kazimierz 80 

17. Montaż drzwi lokal ul. Wodna 7/4 i ul. Piastowska 11/1  

w Głogówku 
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ROBOTY ZDUŃSKIE, REMONTY KOMINA 

 

1. Roboty zduńskie Młyńska 13/4 w Głogówku  

 

 

 

 

 

 

 

 

57.232,72 zł 

2. Roboty zduńskie Piastowska 41/6 w Głogówku 

3. Roboty zduńskie Rynek 15/6 w Głogówku 

4. Usługa kominiarska 3 Maja 1/5 w Głogówku 

5. Usługa kominiarska Piastowska 11 w Głogówku 

6. Roboty zduńskie ul. Piastowska 16/1 w Głogówku 

7. Roboty zduńskie Rynek 26/3 w Głogówku 

8. Roboty zduńskie Rynek 26/3 w Głogówku 

9. Roboty zduńskie Ligonia 4/3 w Głogówku  

10. Roboty zduńskie Piastowska 18/2 w Głogówku 

11. Roboty zduńskie Piastowska 18/1 w Głogówku 

12. Roboty zduńskie Wodna 9/2  w Głogówku  

13. Roboty zduńskie  Piastowska 16/3 w Głogówku 

14. Roboty zduńskie Skargi 13/6  w Głogówku 

15. Remont kominów w budynku Konopnickiej 4   

w Głogówku (I część) 

16. Montaż komina oraz przełożenie kotła węglowego 

Głubczycka 35 w Głogówku 

17. Montaż rur kominowych Konopnickiej 4 w Głogówku 

18. Roboty zduńskie Piastowska 18/1 w Głogówku 

 

ROBOTY DEKARSKIE 

 

1. Roboty dekarskie Stare Kotkowice ul. Sudecka 27   

 

 

53.664,69 

2. Roboty dekarskie budynki komunalne po wichurach 

3. Roboty dekarskie Piastowska 30 i Piastowska 20  

w Głogówku  

4. Roboty dekarskie ul. Powstańców 45 w Głogówku  

5. Roboty dekarskie ul. Staszica 1 w Głogówku 

6. Roboty dekarskie komórki Dworcowa 4 w Głogówku 

7. Roboty dekarskie- cz. remont dachu z wymianą rynien 

Staszica 10 w Głogówku 

8. Roboty dekarskie Szonów 33 

9. Roboty dekarskie 3-go Maja 13 w Głogówku 

10. Roboty dekarskie- cz. naprawa dachu Głubczycka 24  

w Głogówku 

11. Roboty dekarskie ul. Piastowska 16 w Głogówku 

12. Roboty dekarskie 3-go Maja 13 w Głogówku 

13. Roboty dekarskie/przesunięcie rynny/ Głubczycka 53  

w Głogówku 

14. Prace ogólnobudowlane - remont dachu przybudówki  

Głubczycka 35 w Głogówku 

15. Prace dekarskie w budynku Piastowska 16 w Głogówku 

16. Prace dekarskie 3-go Maja 13 w Głogówku 

 

INSTALACJA ELEKTYCZNA, WOD.-KAN., C.O., GAZ 
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1. Roboty elektryczne Piastowska 30 w Głogówku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.840,20 zł 

2. Wymiana pionów kanalizacyjnych Piastowska 11  

w Głogówku 

3. Wymiana pionów kanalizacyjnych ul. Ligonia 4  

w Głogówku 

4. Wymiana pionów wodnych Piastowska 27 w Głogówku 

5. Usunięcie awarii WOD-KAN ul. Staszica 10 

6. Usunięcie awarii WOD KAN ul. Piastowska 20 

7. Wymiana pokrywy studzienki kanalizacyjnej  

ul. Powstańców 37 w Głogówku 

8. Roboty WOD-KAN  Rynek 26/3 w Głogówku 

9. Roboty WOD-KAN Biedrzychowice 186A 

10. Roboty CO Zwycięstwa 35/4 Racławice Śląskie 

11. Roboty elektryczne Głubczycka 35 

12. Roboty CO Ligonia 1 w Głogówku 

13. Roboty elektryczne Zwycięstwa 35/4 Racławice Śląskie 

14. Roboty CO  -  budowa systemu grzewczego w 2 lokalach ul. 

Wodna 2/2 i 2/4 w Głogówku 

15. Roboty CO - modernizacja kotłowni 1-go Maja 3  

w Twardawie  

16. Roboty elektryczne Zwycięstwa 35/4  

w Racławicach Śląskich 

17. Wymiana instalacji eklektycznej Piastowska 18/2  

w Głogówku 

18. Przeniesienie licznika energii elek. Konopnickiej 13/5  

w Głogówku 

19. Remont instalacji wodno-kan. Zwycięstwa 35/47  

w Racławicach Śląskich 

20. Opinia o sprawności tech.inst. Piastowska 11/1  

w Głogówku 

 

ROBOTY POZOSTAŁE 

 

1. Roboty ogólnobudowlane - odnowienie lokalu socjalnego 

Sobieskiego 11/6 w Głogówku 

 

 

 

 

 

 

 

15.188,00 

2. Remont ogrodzenia po powalonym drzewie  

ul. Głubczycka 24 w Głogówku 

3. Roboty ogólnobudowlane Rynek 26/3 w Głogówku 

4. Prace ogólnobudowlane – odnowienie lokalu  

Piastowska 18/2 w Głogówku 

5. Roboty ogólnobudowlane- uzupełnienie elewacji  

1 Maja 3 w Twardawie 

6. Roboty ogólnobudowlane- odtworzenie komórki 3-go Maja 

13 wraz z wymiana poszycia dachowego z pozostałej cz.  

7. Prace ogólnobudowlane Zwycięstwa 35/4  

w Racławicach Śląskich 

8. Malowanie mieszkania Piastowska 28/2 w Głogówku 

9. Roboty ogólnobudowlane Głubczycka 53, 3-go Maja 13, 

Powstańców 37 w Głogówku 
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ŁĄCZNA KWOTA REMONTÓW 

 

270.712,02 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 19,94 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było 

toalet, na dzień 31 grudnia 2019 r. ten odsetek się nie zmienił.  

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 80 420,73 zł, których 

beneficjentami było 59 osób. Podstawą ich przyznania była decyzja Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Głogówku. Kwota najniższego dodatku wynosiła 29,39 zł, zaś 

kwota najwyższego dodatku – 321,97  zł. 

W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

− Zamek w Głogówku; 

− Baszta przy ul. Zamkowej; 

− Basen miejski w Głogówku wraz z zapleczem przy ul. Kąpielowej nr 2; 

− Siedziba gminnej spółki Zakładu Komunalnego w Głogówku, sp. z o. o. przy  

ul. Dworcowej nr 2 w Głogówku;  

− Siedziba Muzeum Regionalnego w Głogówku przy ul. Słowackiego nr 11 

udostępniona do zwiedzania i przeprowadzanie różnych projektów 

artystycznych; 

− Siedziba Urzędu Miejskiego w Głogówku przy Rynek 1, w którym mieszczą się 

władze gminy Głogówek oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku; 

− Siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Głogówku przy ul. 

Sobieskiego nr 6 oraz sala sportowa wyż. wym. szkoły przy ul. Głubczyckiej; 

− Siedziba świetlicy przy ul. Głubczyckiej nr 45A udostępniona mieszkańcom na 

wynajem oraz do spotkań DFK; 

− Siedziba Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku przy ul. Głubczyckiej 45; 

− Stadion Miejski w Głogówku wraz z zapleczem przy ul. Damrota 12; 

− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku przy ul. Jana 

Pawła II 1; 

− Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku 

przy ul. 3 Maja 26; 

− Strzelnica Sportowa w Głogówku przy ul. Winiary 1; 

− Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku przy ul. Batorego 10; 

− Korty tenisowe wraz z szatnią przy ul. Targowej w Głogówku; 
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− Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku przy ul. Batorego 8; 

− Żłobek w Głogówku przy ul. Korfantego 5; 

− Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku przy ul. Korfantego 3; 

− Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Głogówku przy ul. Batorego 2; 

− Schronisko Młodzieżowe w Głogówku przy ul. Kościuszki 12; 

− Hala widowiskowo – sportowa w Głogówku przy ul. Kościuszki 10b; 

− Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku przy  

ul. Kościuszki nr 10 i 10a; 

− Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich, oddział w Zawadzie,  

Zawada 15B; 

− Boisko sportowe wraz z szatnią w Zawadzie; 

− Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku oddział we Wróblinie, Wróblin 65; 

− Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich oddział w Wierzchu, Wierzch 2; 

− Szkoła Podstawowa w Twardawie, ul. Kozielska 6; 

− Boisko sportowe wraz z zapleczem w Twardawie przy ul. Kozielskiej; 

− Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szonowie, Szonów 46; 

− Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Szonowie, Szonów 33; 

− Boisko sportowe wraz z zapleczem w Starych Kotkowicach; 

− Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich przy ul. Kościelnej 3; 

− Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Racławicach Śląskich przy ul. 

Zwycięstwa 21; 

− Świetlica wiejska Nowe Kotkowice 4; 

− Świetlica wiejska Mionów; 

− Świetlica wiejska Leśnik 20; 

− Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku oddział w Kierpniu, Kierpień 37; 

− Pałac w Kazimierz, Kazimierz 93, 93A; 

− Boisko wraz z zapleczem w Kazimierzu; 

− Błażejowice Dolne nr 15; 

− Boisko wraz z zapleczem w Biedrzychowicach 19B; 

− Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 110; 

− Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 12; 
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− Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku oddział w Biedrzychowicach, 

Biedrzychowice 165; 

− Budynek mieszkalno – usługowy Biedrzychowice 186a. 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 38 osób, zaś pod koniec 

2019 r. było to 18 osoby. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił  

w 2019 r. 7 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymywał się na 

zbliżonym poziomie. 

Transport 
W Gminie Głogówek funkcjonuje jedna strefa płatnego parkowania, zlokalizowana 

na Rynku w Głogówku, która może pomieścić ok. 130 samochodów. 28 grudnia 2018 roku 

Rada Miejska w Głogówku podjęła Uchwałę nr III/30/2018 zmieniającą ustalenia strefy 

płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania na terenie miasta Głogówek.  

 

Dochody ze strefy płatnego parkowania w 2019 r. wyniosły 91 721,70 zł. Poniesione koszty 

to natomiast: 2 361,6 zł – papier do parkometrów, 3 740,84 zł – naprawa urządzeń. 

 

W 2019 r. opracowano projekt stałej organizacji ruchu obejmujący teren Śródmieścia 

miasta Głogówek następujących ulic: Wodna, Kościelna, Sienkiewicza, Rynek, 

Dąbrowskiego, Reja, Zamkowa, Klasztorna, Słowackiego, Ligonia, Krótka, Spółdzielcza, 

Plac K. Miarki, Moniuszki, Kołłątaja, Kopernika, Mickiewicza, Boczna, Staszica, Szkolna 

wraz z zaprojektowaniem strefy płatnego parkowania oraz uregulowaniem pojazdów 

przez zastosowanie odpowiedniego oznakowania.  

W 2019 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 534 910,18 zł. 

Dowożeniem organizowanym przez gminę objęto około 400 uczniów co stanowi  

38,91 % wszystkich uczniów.  

W dniu 25 lipca 2019 r. Gmina Głogówek zawarła umowę Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu samochodowego na terenie gminy. Z dniem 30 sierpnia 2019 r. 

Gmina Głogówek wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku, Gminą Prudnik  

i Gminą Lubrza zawarła z tą samą firmą transportową umowę o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa obowiązuje do 30 sierpnia  

2020 r. W 2019 r. Gmina za usługi związane z publicznym transportem zbiorowym 

poniosła wydatki w wysokości -72 000 zł. 
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Sprawy obywatelskie 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od 

uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu żadne uwagi i opinie do 

projektu programu. W związku z powyższym, zaproponowany projekt „Rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020 dla Gminy Głogówek” został skierowany 

pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku, która podjęła stosowną uchwałę. 

Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Głogówek ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Głogówek w sprawach, w których ich przeprowadzenie nakazują 

przepisy prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy, o ile Rada Miejska tak 

postanowi.  

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której 

konsultacje dotyczą. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane  

z inicjatywy Rady Miejskiej w Głogówku, Burmistrza Głogówka lub co najmniej 25 % 

pełnoletnich mieszkańców obszaru objętego konsultacjami. Konsultacje społeczne mają 

charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów chyba, że ustawa stanowi 

inaczej.  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Głogówek posiadający 

czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Konsultacje uznawane są ważne bez względu 

na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone 

zgodnie z niniejszą uchwałą.  

Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:  

• protokołowanych, bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami konsultacji 

społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków  

i uwag, którym przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz lub 

upoważniona przez niego osoba; 

• w formie ankiet, w tym ankiet internetowych;  

• przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną;  

• przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.  

 

W trakcie 2019 r. określone w uchwale zasady nie uległy zmianie. Najczęściej wybieraną 

formą konsultacji, uregulowaną w uchwale były protokołowane, bezpośrednie spotkania 

z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający 

składanie wniosków i uwag. 
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Do urzędu wpłynęło w 2019 r. 30 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

W każdym przypadku informacja została udostępniona wnioskodawcy. 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  

Dotyczące zakresu ochrony środowiska 3 

Dotyczące  funkcjonowania Urzędu 

Miejskiego 

13 

Dotyczące placówek oświatowych 5 

Dotyczące Inwestycji i wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy 

2 

Dotyczące zakresu podatków i finansów 

publicznych 

5 

Dotyczące wykazu sołtysów gminy 2 

 

W sprawozdawanym roku wpłynęły 4 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględniono 1 skargę. Przedmiotem skargi, którą uznano za 

zasadną była skarga na pracownika urzędu dotycząca rażącego zachowania wobec 

interesanta i opieszałość w załatwieniu sprawy. Pracownik został ukarany karą 

porządkową upomnienia. 

Z kolei przedmiotem skarg, które uznano za bezzasadne była: 

• skarga na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku 

dotycząca niezrealizowania ustawowych zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej, 

• skarga na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku dotycząca 

zarzutu zastraszania i nie przyjęcia miesięcznej opłaty przedszkolnej, 

• skarga na działalność Prezesa Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.  

Skarga na działalność Prezesa Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. została 

przekazana do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z kompetencją.  

 

W roku 2019 do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęło 7 petycji.  

Petycje złożone do Burmistrza Głogówka Petycje złożone do Rady Miejskiej w 
Głogówku 

Dotycząca montażu latarni przy ulicach Jana 

Pawła II i Małe Winiary (petycja 

uwzględniona) 

Dotycząca kontroli nad realizacją rozkładów 

jazdy 

(petycja nieuwzględniona) 

Dotycząca wdrożenia w Urzędzie procedur 

związanych z pełnym używaniem środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniach 

Dotycząca wprowadzenia oznaczeń 

przystanków autobusowych  (petycja 

nieuwzględniona)          



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 83 

o udzielenie zamówienia publicznego (petycja 

uwzględniona) 

Dotycząca próby dokonania analizy - 

możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur 

związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 

Interesantów dotyczących płatności 

bezgotówkowych (petycja uwzględniona) 

Dotycząca obowiązku umieszczenia informacji 

na przystankach, peronach, stanowiskach, 

dworcach, stacjach  zwanymi dalej węzłami 

komunikacyjnymi, przesiadkowymi (petycja 

nieuwzględniona) 

 Petycja w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa 

miejscowego (petycja nieuwzględniona) 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. funkcjonowało w gminie 46 organizacji pozarządowych,  

z kolei na dzień 31 grudnia 2019 r. : 48 organizacji. Szczegóły przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

1 stycznia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. 

46 organizacji pozarządowych, 

 w tym: 

48 organizacji pozarządowych, 

 w tym: 

 1 fundacja  2 fundacje 

33 stowarzyszenia 34 stowarzyszenia 

8 klubów sportowych 

zarejestrowanych w 

ewidencji klubów 

sportowych 

8 klubów sportowych 

zarejestrowanych w 

ewidencji klubów 

sportowych 

2 koła gospodyń 

wiejskich 

2 koła gospodyń 

wiejskich 

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

− Zadanie Wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy 

Głogówek; wpłynęła 1 oferta i wybrano ofertę organizacji Caritas Diecezji Opolskiej, 

opiewającą na kwotę 182 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji Klub Sportowy „FORTUNA” Głogówek, 

opiewającą na kwotę 49 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji Ludowy Klub Sportowy „Racławia” Racławice 

Śląskie, opiewającą na kwotę 28 000,00 – zadanie zostało wykonane,  
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− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, opiewającą na 

kwotę 30 000,00 – zadanie zostało wykonane, 

 − Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LZS Zawada, opiewającą na kwotę 6 500,00 – 

zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS „Partyzant Kazimierz, opiewającą na kwotę 

10 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LZS Rzepcze, opiewającą na kwotę 6 500,00 – 

zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji Bractwo Strzeleckie, opiewającą na kwotę  

10 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, opiewającą na 

kwotę 7 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, opiewającą na 

kwotę 17 500,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LZS Stare Kotkowice, opiewającą na kwotę  

6 500,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji KS Twardawa, opiewającą na kwotę 19 000,00 – 

zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Szonów, opiewającą na kwotę 10 000,00 – 

zadanie zostało wykonane. 
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Klub Sportowy „FORTUNA” Głogówek 

 

 
LKS Rolnik Biedrzychowice 
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LZS Rzepcze 

 

 
LZS Stare Kotkowice 
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LKS Szonów 

 

 
KS Twardawa 

 

 
LZS Zawada 
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Bractwo Strzeleckie 

 
 

Dla sołectw przeznaczono środki finansowe z budżetu gminy na realizację zadań  

w zakresie działań Grup Odnowy Wsi w wysokości 58 511,33 zł. 

 

Przyznano następujące kwoty na realizacje poszczególnych zadań: 

 

1.Grupa Odnowy Wsi Błażejowice Dolne – przyznano kwotę: 3 200,00 zł 

- doposażenie boiska w grill wraz z akcesoriami 

- odnowa i konserwacja witaczy oraz obiektów i sprzętu na boisku wiejskim 

2. Grupa Odnowy Wsi Biedrzychowice - przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- organizacja otwartej imprezy promującej dziedzictwo kulinarne regionu 

połączonej z promocją książki „Śląski tygiel kulinarny” i dziesięcioleciem 

działalności Muzeum Wiejskiego „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach 

3. Grupa Odnowy Wsi Dzierżysławie – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- remont bramy wejściowej na placu zabaw, 

- dofinansowanie do organizacji imprez lokalnych, 

- porządkowanie terenów zielonych, 

- remont miejsc rekreacji. 

4.Grupa Odnowy Wsi Głogowiec – przyznano kwotę: 3 300,00 zł 

- organizacja obchodów dnia dziecka wraz ze spotkaniem integracyjnym 

dorosłych mieszkańców Głogowca, 

- stara fotografia – historia zapisana w kadrze 

- ścianka do wspinaczki na placu zabaw 

5.Grupa Odnowy Wsi Kierpień – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- zakup elementu placu zabaw, 

- zakup sprzętu ogrodniczego. 

6. Grupa Odnowy Wsi Kazimierz  – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- zakup altany drewnianej. 
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7. Grupa Odnowy Wsi Leśnik– przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej. 

8. Grupa Odnowy Wsi Mochów – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

 - doposażenie infrastruktury placu zabaw: II etap budowy wiaty wielofunkcyjnej 

9. Grupa Odnowy Wsi Racławice Śl. – przyznano kwotę: 3 420,00 zł 

- promocja historii i walorów turystycznych Racławic Śląskich 

10. Grupa Odnowy Wsi Rzepcze – przyznano kwotę: 3 800,00 zł 

- doposażenie świetlicy wiejskiej i LZS 

11.  Grupa Odnowy Wsi Stare Kotkowice – przyznano kwotę: 3 140,00 zł 

- budowa boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, badmington, siatko noga) na 

terenie boiska sportowego, 

- zakup i montaż aluminiowej tablicy ogłoszeń 

12. Grupa Odnowy Wsi Szonów – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- zakup kosiarki traktorowej, 

- organizacja festynu rodzinnego  

13. Grupa Odnowy Wsi Twardawa – przyznano kwotę: 3 560,00 zł 

- doposażenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych, zakup artykułów 

ogrodniczych 

14. Grupa Odnowy Wsi Wierzch – przyznano kwotę: 3421,00 zł 

 - festyn rodzinny i zakup tablicy informacyjnej, 

16. Grupa Odnowy Wsi Wróblin – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

 - zakup dwóch  gablot informacyjnych przy OSP i kościele  

 - organizacja imprezy lokalnej – dożynek  

 

17. Grupa Odnowy Wsi Zawada – przyznano kwotę: 3 600,00 zł 

- Organizacja festynu Sołeckiego 

18.Grupa Odnowy Wsi Zwiastowice – przyznano kwotę: 3 500,00 zł 

- remont świetlicy wiejskiej celem zwiększenia atrakcyjności jej użytkowania 

przez mieszkańców 

 

W 2019 r. odbyło się 24 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego.  

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:  

L. p Sołectwo Data zebrania Frekwencja 

1. Biedrzychowice 26.08.2019 r. 3,61 % (26 os.) 

2. Błażejowice Dolne 11.09.2019 r. 10,60 % (16 os.) 

3. Ciesznów 09.09.2019 r. 25,75 % (17 os.) 

4. Chudoba 29.09.2019 r. 15,91 % (7 os.) 
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5. Dzierżysławice 13.08.2019 r. 4, 66 % (17 os.) 

6. Głogowiec 24.09.2019 r. 8,96 % (12 os.) 

7. Góreczno 28.09.2019 r. 12,90 % (8 os.) 

8. Kazimierz 13.08.2019 r. 3,24 % (11 os.)  

9. Kierpień 09.09.2019 r. 3,61 % (11 os.) 

10. Leśnik 30.08.2019 r. 18,09 % (17 os.) 

11. Mionów 25.09.2019 r. 13,88 % (29 os.) 

12. Mochów 25.09.2019 r. 3,64 % (15 os.) 

13. Nowe Kotkowice 19.08.2019 r. 12,50 % (11 os.) 

14. Racławice Śląskie 27.09.2019 r. 1,38 % (19 os.) 

15. Rzepcze 27.09.2019 r. 6,90 % (20 os.) 

16. Stare Kotkowice 27.09.2019 r. 5,17 % (20 os.) 

17. Szonów 26.09.2019 r. 3,30 % ( 16 os.) 

18. Tomice 21.08.2019 r. 18,18 % (16 os.) 

19. Twardawa 27.09.2019 r. 3,34 % (26 os.) 

20. Wierzch 29.08.2019 r. 4,38 % (17 os.) 

21. Wróblin 13.09.2019 r. 4,83 % (18 os.) 

22. Zawada 23.09.2019 r. 3,61 % (15 os.) 

23. Zwiastowice 12.09.2019 r. 8,11 % (11 os.) 

24. Głogówek-Winiary 19.08.2019 r. 3,03 % (37 os.) 

25. Głogówek-Oracze 19.09.2019 r. 1,54 % (16 os.) 

 

Jak wynika z powyżej przytoczonych danych, średni odsetek uczestnictwa 

mieszkańców gminy w zebraniach dotyczących podziału funduszu sołeckiego wynosił  

6 %.  

Zauważyć należy, że każdorazowo mieszkańcy gminy byli informowani  

o przeprowadzanych konsultacjach w sposób prawidłowy. 

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy 

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Zgodnie z posiadanymi danymi w 2019r na terenie gminy złożono 471 zawiadomień 

możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia. Postepowania przygotowawcze były 

prowadzone w 150 przypadkach z których  w 17 przypadkach organ prowadzący 

postepowanie nie stwierdził wypełnienia znamion czynu zabronionego . 

Czyny zabronione : 

• przeciwko życiu i zdrowiu stanowiły 0,15 % wszystkich czynów, 

• przeciwko mieniu 34,5 % wszystkich czynów, 

• dotyczące przestępstw gospodarczych 17,3 %, 
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• dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza 

publicznego 0,7 %. 

 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące kradzieży  

i uszkodzenia mienia.  

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na prowadzeniu akcji 

prewencyjnych i informacyjnych: ”Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 

„Bezpieczny Weekand- Boże Ciało”, „Bezpieczny Weekand-Znicz”, „Bezdomny”, 

„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwy poranek”, „Kaskadowy Pomiar 

prędkości” „Prędkość” . 

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Na terenie Gminy Głogówek działa 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są one 

sukcesywnie doposażanie. W poniższych tabelach ukazana jest wartość wydatków 

dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia, remontów samochodów, przeglądów 

technicznych i inwestycji. 

Lp. Nazwa jednostki  Wydatki z zakresu zakupów i wyposażenia Kwota 

1. OSP Głogówek 

węgiel 8 308,30 zł 

art. do remontu dyżurek, kuchni 3 154,47 zł 

art. elektryczne 400,86 zł 

akumulator 390,00 zł 

środki czystości 248,30 zł 

zebranie-posiłek 550,00 zł 

namiot 2 500,00 zł 

lina, taśma- art. ratownictwa wysokościowego 2 644,06 zł 

półmaska z zaworkiem 216,23 zł 

środek owadobójczy 118,00 zł 

opony 2 600,00 zł 

art. medyczne 944,01 zł 

ubranie specjalne, obuwie, rękawice, noże 15 436,50 zł 

środek pianotwórczy 7 000,00 zł 

art. do konserwacji samochodów 997,00 zł 

płachta do zabezpieczenia dachu 999,00 zł 

mundury koszarowe 757,68 zł 

2. OSP 

 Racławice Śląskie 

oznaczenie łodzi 116,00 zł 

ubranie 496,00 zł 
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tłumica, wąż, łącznik 396,00 zł 

Latarka, kombinezon, rękawice 950,00 zł 

3. OSP Szonów 

akumulatory 1 059,99 zł 

zestaw syren 1 039,99 zł 

węże strażackie 1 200,00 zł 

monitoring 562,36 zł 

kurtki 1 500,00 zł 

4. 
OSP 

Biedrzychowice akumulator 800,00 zł 

5. OSP Kazimierz Ubranie specjalne, rękawice, obuwie 6 500,00 zł 

6. OSP Mochów 

okap FS 399,99 zł 

meble kuchenne FS 1 500,00 zł 

talerze FS 100,00 zł 

żarówki 125,07 zł 

ubrania strażackie 4 860,65 zł 

szafki na ubrania FS 1 660,50 zł 

7. 

OSP Stare 

Kotkowice 

art. do remontu- belki, łaty, bloczki betonowe, 

nadproża, pustaki, cement, wapno 5 495,30 zł 

akumulatory 1 033,20 zł 

8. OSP Twardawa 

sygnalizator, ubranie specjalne, doposażenie remizy 

FS 10 400,00 zł 

9. OSP Wierzch  farby 64,11 zł 

10. OSP Wróblin ubranie do treningu 540,00 zł 

11. OSP Zwiastowice sygnalizacja dźwiękowa i świetlna samochodu 1 028,00 zł 

  
Zarząd MGZ  

OSP RP 

Mundur, czapka, koszula, sznur OSP dla prezesa i 

komendanta, pieczątka 1 685,02 zł 

  Razem   90 776,59 zł 

 

Lp. Nazwa jednostki  

Remonty Samochodów/ Przeglądy 

techniczne/Ubezpieczenia/Paliwo Kwota 

1. OSP Głogówek 

ubezpieczenie 9 436,36 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

serwis samochodu 3 912,63 zł 

naprawa samochodu 900,00 zł 

przegląd sprężarki 1 439,10 zł 

paliwo 10 427,25 zł 

2. OSP Racławice Śląskie 

ubezpieczenie 1 759,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 630,99 zł 

przegląd techniczny przyczepy 78,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 
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przegląd gaśnicy 356,70 zł 

paliwo 3 367,30 zł 

3. OSP Szonów 

ubezpieczenie 1 626,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 394,83 zł 

naprawa samochodu 5 550,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 492,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

przegląd stacji DSP 492,00 zł 

paliwo 3 828,62 zł 

4. 

OSP Biedrzychowice 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo 342,39 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

5. OSP Dzierżysławice  
ubezpieczenie 1 626,00 zł 

paliwo 728,97 zł 

6. OSP Kazimierz 
paliwo 1 703,69 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

7. OSP Kierpień 

przegląd techniczny samochodu 148,00 zł 

paliwo 165,16 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

8. OSP Mionów 
paliwo 502,03 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

9. OSP Mochów 

ubezpieczenie 3 626,65 zł 

przegląd techniczny samochodu 148,00 zł 

naprawa samochodu 1 080,00 zł 

naprawa samochodu 730,00 zł 

paliwo 731,12 zł 

10. OSP Rzepcze 
paliwo 551,05 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

11. OSP Stare Kotkowice 

ubezpieczenie 1 626,00 zł 

naprawa samochodu 1 033,20 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo 878,97 zł 

12. OSP Twardawa 

przegląd techniczny samochodu 205,00 zł 

przegląd butli 236,16 zł 

paliwo 860,06 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

13. OSP Wierzch  

paliwo 1 116,57 zł 

naprawa samochodu 1 268,18 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

14. OSP Wróblin 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo 1 224,68 zł 

ubezpieczenie 813,00 zł 

15. OSP Zwiastowice 
przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo 1 156,71 zł 

  
pozostałe 

ubezpieczenie członków OSP Gminy Głogówek 4 500,00 zł 

próba ciśnieniowa 206,64 zł 
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przegląd i naprawa aparatów tlenowych jednostek 

Gminy Głogówek 17 281,50 zł 

przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 

jednostek Gminy Głogówek 4 981,50 zł 

  Razem   101 275,01 zł 

 

Lp. Nazwa jednostki  Remonty/Inwestycje Kwota 

1. OSP Głogówek 

zakup i montaż monitoringu zewnętrznego 4 305,00 zł 

wykonanie instalacji elektrycznej 1 476,00 zł 

usługi kominiarskie 400,00 zł 

opłata za przyłącz. do sieci dystrybucyjnej 1 304,45 zł 

wykonanie projektu technicznego 2 400,00 zł 

wymiana pokrycia dachowego 40 000,00 zł 

częściowa wymiana pokrycia dachowego 1 200,00 zł 

2. OSP Racławice Śląskie 
wymiana bram garażowych 27 400,00 zł 

naprawa instalacji elektrycznej 460,00 zł 

3. OSP Szonów remont remizy 500,00 zł 

4. OSP Biedrzychowice 

remont remizy FS 2 050,00 zł 

remont pomieszczeń gospodarczych FS 950,00 zł 

malowanie wnętrz  2 496,90 zł 

5. OSP Mionów 
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Opel Movano 219 432,00 zł 

6. OSP Twardawa roboty przy instalacji elektrycznej 307,50 zł 

  Razem   304 681,85 zł 

 

Gmina Głogówek może pochwalić się dużą liczebnością członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Strukturę członkostwa obrazuje zamieszczona poniżej tabela. 

 

Członkowie OSP  Liczba 

Mężczyźni w wieku 18-65 lat 477 

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat 49 

Kobiety 39 

Członkowie zwyczajni OSP / w wieku 18-65 lat / mogący brać 

bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

202 

Członkowie wspierający 164 

w tym kobiety 0 

Członkowie honorowi 55 

 w tym kobiety 2 

Mężczyźni ogółem 862 

Kobiety ogółem  41 

Członkowie OSP ogółem 793 

javascript:wyslij('Mężczyźni%20w%20wieku%2018-65%20lat','CH_CZLON_Md50',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Mężczyźni%20w%20wieku%20ponad%2065%20lat','CH_CZLON_Mp50',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Kobiety','CH_CZLON_K',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20zwyczajni%20OSP%20/%20w%20wieku%2018-65%20lat%20/%20mogący%20brać%20bezpośredni%20udział%20w%20akcjach%20ratowniczo-gaśniczych','CH_CZLON_AKCJA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20zwyczajni%20OSP%20/%20w%20wieku%2018-65%20lat%20/%20mogący%20brać%20bezpośredni%20udział%20w%20akcjach%20ratowniczo-gaśniczych','CH_CZLON_AKCJA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20wspierający','CH_Czlon_W',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20wspierający%20-%20kobiety','CH_Czlon_WK',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20honorowi','CH_Czlon_H',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20honorowi%20-%20kobiety','CH_Czlon_HK',true,'%3e','0')
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W 2019 roku odbyły się szkolenia organizowane przez Komendę Powiatową PSP  

w Prudniku w których udział wzięło 29 osób z czego 17 osób brało udział w szkoleniu 

podstawowym, a 12 osób w szkoleniu na dowódców. 

Dodatkowo Gmina Głogówek przeznaczyła 2800,00 zł na Kurs Pierwszej Pomocy dla 

OSP Szonów, a także 1080,00 zł dla zainteresowanych jednostek w zakresie sporządzania 

sprawozdań finansowych. 

Jednostki OSP z terenu Gminy Głogówek charakteryzuje wysoka zdolność bojowa. 

Poniżej znajduje sią aktualny wykaz samochodów pozostających w dyspozycji OSP. 

 

Lp. Jednostka OSP Marka pojazdu  Rok 

produkcji 

1. Biedrzychowice Magirus-Deutz  1978 

2. Dzierżysławice Daimler-Benz 1982 

3. Dzierżysławice STEYR 12 S23/L34/4X4 1993 

4. Głogówek Stolarczyk MAN 2017 

5. Głogówek Jelcz 007 1998 

6. Głogówek VW Transporter 2,0 1993 

7. Głogówek Opel Vivaro 2004 

8. Kazimierz DAF 1995 

9. Kierpień Daimler Benz 1981 

10. Mionów Magirus-Deutz-FM192T 1979 

11. Mochów Opel MOVANO 2019 

12. Racławice Śląskie Renault G270 Manager 1995 

13. Racławice Śląskie  Steyr 690 1976 

14. Racławice Śląskie IFA HL900 (przyczepa) 1981 

15. Rzepcze Daimler-Benz 1988 

16. Stare Kotkowice VW Transporter 1997 

17. Stare Kotkowice Magirus-Deutz-FM192T 1980 

18. Szonów Jelcz 325 1983 

19. Szonów IVECO UNIC 165-24 1988 

20. Twardawa IVECO UNIC -175 1991 

21. Wierzch RENAULT J500A 1996 

22. Wróblin Magirus-Deutz 1976 

23. Zwiastowice IVECO EURO CARGO 130 E23 1996 
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Jak wynika z powyższej tabeli, średni wiek samochodu służącego w OSP Gminy 

Głogówek to 29 lat. 

Jednostki OSP Gminy Głogówek regularnie uczestniczą w akcjach ratowniczo-

gaśniczych. Łączna ilość ich wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych na przestrzeni 

minionych trzech lat zaprezentowana została w poniższej tabeli. Strażakom-

ochotnikom na mocy uchwały Rady Miejskiej w Głogówku nr X/115/2019 z dnia 27 maja 

2019 r. wypłacany jest ekwiwalent w kwocie: 15,00 zł za każdą godzinę udziału w akcji 

ratowniczo-gaśniczej oraz w kwocie 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniach 

organizowanych przez PSP. Łączna wartość ekwiwalentu oraz ilość wyjazdów zostały 

zaprezentowane w poniższych tabelach. 

Jednostki OSP 

z terenu Gminy 

Ilość wyjazdów do akcji 

ratowniczo-gaśniczych 

Wydatki na ekwiwalent dla 

strażaków za udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 

Rok 2016 229 26 575,09 zł 

Rok 2017 227 26 503,10 zł 

Rok 2018 247 26 934,45 zł 

Rok 2019 352 54 744,27 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w 2019 r. 

lp. jednostka OSP łącznie pożary 
miejscowe 

zagrożenia 

alarmy 

fałszywe 

1 Głogówek 150 81 62 7 

2 Racławice Śl. 58 34 23   

3 Szonów 31 21 9 1 

4 Biedrzychowice 4 2 2   

5 Dzierżysławice 8 3 5   

6 Kazimierz 19 12 6 1 

7 Kierpień 1 1     

8 Mionów 1 1     

9 Mochów 11 7 4   

10 Rzepce 5 3 2   

11 Stare Kotkowice 10 7 3   

12 Twardawa 15 9 6   

13 Wierzch 12 7 4 1 

14 Wróblin 9 4 4 1 

15 Zwiastowice 18 14 4   
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Edukacja 

W gminie w 2019 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, Publiczne Gimnazjum  

nr 1 w Głogówku i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Racławicach Śl. (z mocy 

ustawy zakończyły działalność 31.08.2019 r.), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

(zadanie Powiatu przejęte od 01.05.2018 r.) oraz 1 szkoła średnia Zespół Szkół  

w Głogówku ( zadanie własne Powiatu Prudnickiego).  

Wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. w szkołach, 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych uczyło się , w nawiasach liczba oddziałów: 

 

Szkoła/klasa I II III IV V VI VII VIII Razem 

SP nr 1 w Głogówku 51(2) 58(3) 67(3) 15(1) 63(3) 67(3) 44(2) 38(2) 403(19) 

SP nr 2 w Głogówku 39(2) 28(2) 32(2) 10(1) 30(2) 36(2) 21(1) 20(1) 216(13) 

SP  Biedrzychowice 13(1) 10(1) 14(1) 0 11(1) 17(1) 10(1) 7(1) 82(7) 

SP  Twardawa 0 9(1) 4(1) 3(1) 0 9(1) 0 6(1) 31(5) 

SP  Szonów 11(1) 6(1) 6(1) 8(1) 9(1) 7(1) 6(1) 11(1) 64(8) 

SP  Racławice Śl. 8(1) 14(1) 9(1) 7(1) 19(1) 13(1) 14(10 21(1) 105(8) 

 
 

Oddziały przedszkolne w szkołach Liczba dzieci Liczba oddziałów 

O/P przy SP nr 1 w Głogówku 24 1 

O/P przy SP w Szonowie 29 2 

O/P przy SP w Twardawie 20 1 

 
 

Przedszkola Liczba dzieci Liczba oddziałów 

PP nr 3 w Głogówku 
Oddział Wróblin 
Oddział  Biedrzychowice 

126 6 

PP nr 4 w Głogówku 
Oddział Oracze 
Oddział Kierpień 

185 8 

PP w Racławicach Śl. 
Oddział Wierzch 
Oddział Zawada 

67 4 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

SP nr 4 Specjalna 44 9 
Szkoła Zawodowa Specjalna 10 2 
SOSW Internat 8 2 

 

SZKOŁY 

Średni koszt kształcenia ucznia szkoły podstawowej wynosił w 2019 r. 12 834,52 zł. 
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W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco:  

− Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – 9 434,71  zł 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – 11 985,13  zł 

− Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach  - 16 808,42 zł 

− Szkoła Podstawowa w Szonowie – 19 931,81 zł 

− Szkoła Podstawowa w Twardawie  - 23 783,31 zł 

− Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. – 16 181,76 zł 
 

Średni koszt kształcenia ucznia gimnazjum wynosił w 2019 r. 12 769,35 zł. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

− Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głogówku  - 13 942,24 zł 

− Klasa gimnazjalna przy SP w Racławicach Śl. -5951,97 zł 
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Od 01 maja 2018 r. Gmina Głogówek przejęła od Powiatu Prudnickiego prowadzenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. W skład Ośrodka 
wchodzą następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna, Gimnazjum  
nr 3 Specjalne (do 31.08.2020 r.), Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Internat). 
Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2019 r. uczęszczało średnio  
61 uczniów. Koszt kształcenia ucznia wyniósł 32 514,17 zł.  
 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

• - Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna 38 782,76 

• - Gimnazjum nr 3 Specjalne 84 883,05 zł 

• - Szkoła Zawodowa Specjalna 26 728,18 zł 

• - SOSW (Internat) 32 514,17 zł 
 

W trzech szkołach podstawowych funkcjonowały Oddziały Przedszkolne.  

W 2019 r. uczęszczało do nich 73 dzieci. Średni koszt kształcenia w tych placówkach 

wynosił 12 404,24 zł. W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły  

z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku – 7 864,36  zł 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szonowie   – 13 023,01  zł 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Twardawie–17 747,10 zł 
 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 21 162 898,73 zł, z czego 12 870 541,88 zł (60,81 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 
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We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 953 uczennic  

i uczniów w szkołach podstawowych , 451 uczennic i uczniów w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych oraz  10 uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do 

pracy. 

Do jednej klasy uczęszczało w 2019 r. średnio 15,57 osób. Najwięcej w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Głogówku  – 23,25 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej 
w Twardawie – 6,73 uczniów w klasie. W pozostałych szkołach średnia liczba uczniów 
w 2019 r. kształtowała się następująco : Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – 21,81 osób, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogówku 16,00 osób, Szkoła Podstawowa  
w Biedrzychowicach – 10,76 osób, Szkoła Podstawowa w Szonowie – 8,33 osób, Szkoła 
Podstawowa w Racławicach Śl. (bez klasy gimnazjalnej) – 14,04 osób oraz Szkoła 
Podstawowa w Racławicach Śl. (klasa gimnazjalna) – 16,00 osób.  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na oddział przypadało średnio 5,08 
ucznia. Wynika to jednak ze specyfiki nauczania w tego typu placówce. W każdym  
z typów szkół średnia liczba uczniów kształtowała się następująco : Szkoła Podstawowa 
nr 4 Specjalna 5,46, Gimnazjum nr 3 Specjalne 3,50, Szkoła  Zawodowa Specjalna 5,00, 
SOSW Internat 7,33 osób na oddział. 

W Oddziałach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało średnio  
17,75 osób na oddział. W poszczególnych szkołach : oddział Przedszkolny przy SP nr 1  
w Głogówku – 24,67 osób, oddział Przedszkolny przy SP w Twardawie – 18,00 osób, 
oddział Przedszkolny przy SP w Szonowie – 14,17 osób 
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W szkołach i oddziałach przedszkolnych zatrudniono 149,86 nauczycielek i nauczycieli 

(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 5,11 nauczycielek/nauczycieli stażystów,  

12,00 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 22,97  nauczycieli mianowanych, 109,78 

nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r. zwolniono (przejście na emeryturę)  

w poszczególnych szkołach 4 nauczycieli ,w przeliczeniu na pełne etaty 4,0 z czego  

4 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/ jednego nauczyciela  

(w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 6,79 uczennic i uczniów szkół 

podstawowych. 

W 2019 r. gmina Głogówek realizowała zadania oświatowe wynikające z ustaw 

dotyczących oświaty oraz przepisów wykonawczych . Zabezpieczono dojazd uczniów do 

szkół. Finansowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 

Realizowano programy rządowe „Wyprawka szkolna”, „Dotacja podręcznikowa”, 

„Pomoc materialna dla uczniów –Stypendia szkolne”, „Aktywna tablica” 

 

Lp Programy rządowe Dotacja Wykonanie  Udział własny 

1 Wyprawka szkolna 2 805,- 2 485,64 0,00 

2 Dotacja podręcznikowa 91 849,44 84 082,28 0,00 

3 Stypendia szkolne 43 640,- 38 962,- 9 741,67 

4 Aktywna tablica  14 000,- 14 000,- 3 500,- 

 

W 2019 r. pozyskano także środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

dofinansowanie doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. Za kwotę 40 076 ,- zł Szkoła Podstawowa 

w Szonowie zakupiła pomoce dydaktyczne do geografii, biologii, chemii i fizyki. 

W 2019 r. Burmistrz nagrodził najlepszych uczniów jednorazową nagrodą pieniężną za 

osiągnięcia w następujących dziedzinach: osiągnięcia kulturalne, za wybitne wyniki  

w nauce, osiągnięcia sportowe i za wysokie wyniki w nauce. Finansowo nagrodzono  

9 uczniów, ogólna kwota nagród wyniosła 3.500,- a 42 uczniów otrzymało Wyróżnienia 

Burmistrza. W tym samym roku nagrodzono najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół 

i przedszkoli. Kwotami po 2.000 zł wyróżniono 6 nauczycieli a kwotami po 3.000 zł 

nagrodzono 1 dyrektora. 

 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK 

W 2019 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne: Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku 

z oddziałami zamiejscowymi w Biedrzychowicach i Wróblinie, Przedszkole Publiczne 

Nr 4 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi w Głogówku – Oracze, Kierpień oraz 

Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. z oddziałami zamiejscowymi w Zawadzie  

i Wierzchu. Do gminnych przedszkoli uczęszczało średnio 385 dzieci, w 18,5 oddziałach. 

Średnio do oddziału przedszkolnego uczęszczało w 2019 r.  20,79 dzieci. Do Przedszkola 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 102 

Publicznego nr 3 w Głogówku uczęszczało średnio 131 dzieci w 6 oddziałach – średnia 

na oddział 21,28 dziecka, do Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku uczęszczało 

średnio 188 dzieci w 8 oddziałach – średnia na oddział 23,54 dziecka, do Przedszkola 

Publicznego w Racławicach Śl. uczęszczało średnio 66 dzieci w 4 oddziałach – średnia 

na oddział 16,42 dziecka. 

 
W poszczególnych przedszkolach zatrudniono 32,42 nauczycielek (w przeliczeniu na 

pełne etaty), w tym 3,92 nauczycieli stażystów, 5,23 nauczycieli kontraktowych, 4,09 

nauczycieli mianowanych, 19,18  nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę  

(w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 11,87 uczniów przedszkoli. 

 

Średni koszt kształcenia w przedszkolach wynosił 10 759,67 zł. W poszczególnych 

przedszkolach wynosił odpowiednio: 

− Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku 11 009,33 zł 

− Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku 9 812,73 zł 

− Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. 12 961,45 zł 

 

W gminie funkcjonowała jedna placówka opieki nad dziećmi do lat 3- Żłobek  

w Głogówku. W skład placówki wchodziły 2 oddziały żłobkowe. Żłobek w Głogówku 

posiadał 40 miejsc które przez cały rok wykorzystywane były w 100 %. 

Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2019 r. objętych było ogółem 40 dzieci w mieście. 

W Żłobku zatrudnione były: 4 opiekunki dziecięce, 1 pielęgniarka oraz 4,25 etatu 

pracowników obsługi. 
 
W 2019 roku na prowadzenie Żłobka gmina wydała 441 919,28 zł. 
Średni koszt poniesiony na dziecko w żłobku wynosił w 2019 r. 11 047,98 zł. 

 

BIBLIOTEKI 

W gminie Głogówek w 2019 r. funkcjonowało 9 bibliotek (miejska + filie biblioteczne). 

Jedynie Biblioteka Miejska przy ul. Batorego 10 w Głogówku spełnia wymogi dotyczące 

obsługi osób niepełnosprawnych.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 78839 woluminów.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów na dzień 1 stycznia 2018 r. 

wynosiła 5,9. 

W 2019 roku zarejestrowano 2464 czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych 

bibliotek skorzystało 4790 użytkowników, którzy wypożyczyli łącznie  

z 33326 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o książki  
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z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży oraz dla 

dorosłych. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 12 pracowników. W ciągu roku struktura 

zatrudnienia zmniejszyła się o 1 osobę z powodu przejścia pracownika na emeryturę.  

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 14 komputerów, w tym 12 komputerów  

z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewnia 8 bibliotek.  

W 2019 r. możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniła 

biblioteka w Głogówku. 

W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały 450 różnego rodzaju imprez, mających na 

celu promocję czytelnictwa. W bibliotekach organizuje się cykliczne spotkania dla 

przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. 

   

      

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez bibliotekę w 2019 roku: 

• warsztaty „Tworzymy komiks”- poprowadzone przez Zbigniewa Masternaka 

(23.02.2019),  

• „Dzień Ziemi”- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci (25.04.2019), 

• Spotkanie autorskie dla młodzieży z Tomaszem Sobanią (15.05.2019), 

• Dzień Czerwonego Kapturka (15.07.2019), 

• Urodziny Kubusia Puchatka (14.10.2019), 

• Dzień Pluszowego Misia (25.11.2019). 
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CENTRA, DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE   

W gminie Głogówek funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Głogówku. Jest to samorządowa instytucja kultury działającą na podstawie statutu 

oraz obowiązujących przepisów prawa. Budynek MGOK wraz z Salą Widowiskową 

dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem Miejsko-Gminnego Ośrodka Domu Kultury w Głogówku jest 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie 

aktywnego  

i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na 

terenie swojego działania. 

Oferta MGOK skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Głogówek bez 

ograniczenia wiekowego, dostosowana, do artykułowanych wcześniej potrzeb osób 

zainteresowanych oraz możliwości budżetowych. 

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:  

➢ edukacyjno - wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach 

pracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury ma na celu kształtowanie osobowości 

dzieci  

i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym  

i społecznym oraz ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych, budzenie 

zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu 

wolnego oraz kultywowania tradycji.   

➢ prezentacyjny- wyszukiwanie talentów poprzez organizację  konkursów, 

turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku 

artystycznego na zewnątrz, 

➢  artystyczny- proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom 

gminy poprzez organizację ciekawych występów artystycznych i towarzyskich.  

Jako instytucja kultury realizujemy wiele aktywnych działań, poprzez prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców m.in.: 

funkcjonują następujące koła zainteresowań, sekcje, grupy i zespoły artystyczne : 
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Chór Glogovia, prowadzony przez p. Oskara Koziołka, na stałe związał się ze 

środowiskiem. Występuje nie tylko na oficjalnych uroczystościach gminnych  

i lokalnych. Koncerty tej formacji usłyszeć możemy także na uroczystościach 

kościelnych oraz rodzinnych.  

Orkiestra Dęta - mieszkańcy gminy mogą słuchać koncertów np. podczas obchodów 

świąt i rocznic, a także na wielu wydarzeniach lokalnych: Dni Gminy Głogówek, 

Koncerty Kolęd i inne. 

   

Od kilkunastu lat w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury rozszerzyła się działalność 

edukacji muzycznej, czego odzwierciedleniem jest prężnie działające Ognisko 

Muzyczne, skupiające ok.100 uczniów.  

Ognisko to miejsce gdzie dzieci i młodzież mają szansę rozwijać i kształtować talent 

muzyczny oraz rodzącą się pasję gry na instrumencie. Są to zajęcia dla wszystkich tych, 

którzy lubią muzykować, obcować z prawdziwą sztuką i oddanymi jej pedagogami. 

Prowadzimy naukę gry na instrumentach w systemie indywidualnym.  

Działalność MGOK od kilku lat mocno ukierunkowana jest na działania teatralne. 

Powstało wiele grup, które prezentują różne formy teatralne. Teatry wielokrotnie 

prezentowały się na terenie naszej gminy, jak również poza jej granicami. W M-GOK 

działa koło plastyczne, w którym dzieci rozwijają swój talent w zakresie szeroko 

rozumianej sztuki. Poznają różne techniki malarskie takie jak: akwarela, akryl, olej, 

rysunek, pastel, kredka, ołówek, a także kształtują wyobraźnię przestrzenną.  

 

     

Od kilku lat w MGOK odbywają się zajęcia taneczno-ruchowe. Każdy  

z zainteresowanych znajdzie coś dla siebie w bogatej ofercie tego rodzaju zajęć: zajęcia 

z jogi, taniec nowoczesny, latino fit, salsa solo, akrobatyka, baby balet i wiele innych. 

Studio Piosenki - zajęcia wokalne, w których uczestniczą uczniowie szkoły 
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podstawowej, jak i grupa przedszkolaków. Cel tych zajęć, to przede wszystkim 

rozbudzanie zamiłowania do muzykowania zespołowego i indywidualnego, oraz 

kształtowanie potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji. 

     

Kółko matematyczne - to propozycja Domu Kultury skierowana do każdego ucznia 

chcącego poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Spotkania mają charakter otwarty, tzn. 

nie obejmują tylko uczniów zdolnych. Głównym celem zajęć jest przygotowanie 

uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych, ale także pomoc uczniom 

słabszym w lepszym zrozumieniu matematyki. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach 

uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają 

pomysłowość w myśleniu i działaniu. Kursy językowe: język angielski, Samstagskurs 

oraz Jugendbox. W ciągu tygodnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury odwiedza około 

500 osób, które dzięki tak licznym kółkom zainteresowań, mogą rozwijać swoje talenty, 

zainteresowania oraz spędzać pożytecznie czas pobudzając wyobraźnię i swoje 

umiejętności. W listopadzie 2019 w MGOK po raz kolejny zorganizowany został przegląd 

grup teatralnych wystawiających sztukę w języku niemieckim tzw. Jugenbox.  

W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 uczestników. 

Jak widać bardzo prężna działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku 

daje urozmaicone formy edukacji kulturalnej i kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa 

w kulturze, co idealnie stwarza warunki umożliwiające rozwój amatorskiego ruchu 

artystycznego. 

Do głównych zadań ośrodka należy również reprezentowanie ośrodka kultury, a tym 

samym gminy, na tematycznych konkursach na szczeblu gminy, powiatu, województwa 

i szczeblu ogólnopolskim, poprzez kółka zainteresowań działające przy Ośrodku 

Kultury. Wśród sukcesów można wymienić: udział Kółka Teatralnego  

w 49. Strzeleckich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich  

i w 25. Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce-Leszczynach koło Rybnika, 

zdobywając w obu wydarzeniach I miejsce za spektakl "Wróbelek" oraz I miejsce  

i nagrodę publiczności dla najlepszego aktora, udział solistów Studia Piosenki  

w VI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Czesława Niemena w Korfantowie, zdobywając 

wyróżnienie, udział orkiestry dętej Glogovia Brass na wielu Przeglądach, Konkursach  

i Festiwalach np. w Leśnicy, w Białej, Lichyni, Katowicach np. udział w XXVII 

Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy, gdzie zespół zdobył II miejsce. 

W roku 2019 r. zorganizowano wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

skierowanym do różnych grup wiekowych. W zależności od rodzaju wydarzenia, 
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oczekiwań gości, ich zainteresowania oraz warunków finansowych, zasięg  

i zainteresowanie poszczególnymi składowymi oferty należy określić jako duże. 

W ubiegłym roku mieszkańcy Gminy Głogówek mieli możliwość uczestniczenia  

w następujących wydarzeniach: 

• Dni Gminy Głogówek 

• Spotkanie Znajomych Podróżników, 

• Koncerty muzyki śląskiej, rockowej, klasycznej i religijnej. W sumie odbyły się 

29 takie  wydarzenia 

• Teatry dla dzieci i dorosłych – 12 pokazów, 

• Kino w ramach opolskiego kina objazdowego w cyklu cyklicznym, miesięcznym 

oraz klubu dobrego filmu zagościło 40 razy, 

• Głogówecka Akademia Wiedzy miała 12 wykładów 

• Pokazy taneczne 

• Występy Kabaretów 

• Warsztaty Letniej Szkółki Muzycznej 

• Prelekcje i wykłady, spotkania tematyczne, konferencje 

• Konkursy, warsztaty 
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Fot. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 27120 osób w tym: mieszkańcy 

gminy, przyjezdni z ościennych gminy, powiatów i województw oraz goście z zagranicy.  

W roku 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku był partnerem  

i współorganizatorem wielu przedsięwzięć i imprez podejmowanych w ramach 

współpracy z różnymi organizacjami w tym: OSP, Parafie, Stowarzyszenia, Koła 

Gospodyń Wiejskich, placówki oświatowe itp. 

Przedsiębiorcy 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 58 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było  fryzjerstwo  

i pozostałe zabiegi kosmetyczne oraz posadzkarstwo. 

W 2019 r. wyrejestrowano 37 przedsiębiorców- 37 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych 

podmiotów była działalność polegająca na konserwacji i naprawie pojazdów 

samochodowych oraz działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinna.  

Ochrona środowiska 
W 2019 r. gmina nie prowadziła statystyk w zakresie 24-godzinnych przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Wynikało to z braku posiadania 

specjalistycznego punktu pomiarowego. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. Gmina Głogówek nie prowadziła statystyk w zakresie 

narażenia mieszkańców na hałas drogowy według ministerialnych podziałów 

przekroczeń. 

W Gminie Głogówek nie funkcjonują żadne zakłady szczególnie uciążliwe dla 

środowiska. 
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DERATYZACJA 

W celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, teren gminy Głogówek przeprowadzono 

dwa terminy obowiązkowej deratyzacji: 

− termin wiosenny trwający od dnia 01 kwietnia do 21 kwietnia,  

− termin jesienny trwający od dnia 01 października do 21 października. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY, ZASADY UTRZYMANIA 

ZWIERZĄT DOMOWYCH, ELIMINACJA ZWŁOK ZWIERZĘCYCH 

 

Na terenie gminy Głogówek realizacja wyżej wymienionych zagadnień odbywała się 

zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr UCHWAŁA NR VI/70/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Głogówek w 2019 roku. Dnia 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu zostało 

zawarte porozumienie zmienione aneksem z dnia 05.04.2013 r. między gminą 

Kędzierzyn-Koźle, a gminą Głogówek, które umożliwiło przekazanie gminie 

Kędzierzyn-Koźle zadania własnego gminy Głogówek dotyczącego kompleksowej opieki 

nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie naszej Gminy. Kompleksowa opieka 

zgodnie z treścią porozumienia obejmuje wyłapywanie bezdomnych psów z terenu 

gminy Głogówek na zgłoszenie Zleceniodawcy, którym jest Gmina, ich transportu do 

schroniska prowadzonego przez Miejskie Składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 

będące jednostką organizacyjną gminy Kędzierzyn - Koźle, umieszczania zwierząt  

w schronisku zapewniając tym samym ich godziwe warunki pobytu w schronisku, w tym 

stałą opiekę weterynaryjną obejmującą obowiązkowe szczepienie i leczenie zwierząt na 

terenie schroniska do czasu ich odbioru przez właściciela, adopcji  lub naturalnej 

śmierci. 

W przypadku bezdomnych kotów gmina Głogówek na 2019 rok zawarła umowę na ich 

odławianie z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet Andrzej Skóra w Krapkowicach oraz 

Panem Tomaszem Grabińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Kątna” z siedzibą ul. Dembowskiego we Wrocławiu.  

Z wykonawcą tym Gmina również współpracuje w przypadku zwierząt dziko żyjących 

oraz okaleczonego ptactwa, w celu jego odłowienia i rehabilitacji do czasu powrotu do 

naturalnego środowiska.  

Z firmą Handlowo-Usługową „EKOLAS” gmina Głogówek ma zawartą umowę w zakresie 

obejmującym również usuwanie potrąconych zwierząt ze skutkiem śmiertelnym lub ich 

szczątek leżących w pasie drogowym. 

Koszty poniesione w 2019 przedstawiały się następująco: 

• Utrzymanie psów w schronisku: 59.773,00 zł 
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• Usługi lekarsko- weterynaryjne w tym odławianie bezdomnych kotów, 

odłowienie  

i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt oraz okaleczonego ptactwa: 9.006,00 zł 

• Transport i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego): 2.203,20 zł 

 

W 2019 r. Gmina Głogówek zapewniła na koszt gminy opiekę: 22 kotom, 33 psom. 

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głogówek 

od 06.06.2017 r. odbywa się na podstawie zawartej umowy nr GOK.III.272.3.2017  roku 

prowadzi firma Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą  w Rydułtowach, podwykonawcą jest Zakład 

Komunalny Głogówek Sp. z o.o. 

 

W ramach założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Głogówek prowadzony jest system segregacji odpadów stałych w zabudowie 

jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz firmach w których ze strumienia odpadów 

komunalnych wydzielane jest szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura. Dodatkowo  

w zabudowie jednorodzinnej istnieje możliwość wydzielenia odpadów ulegających 

biodegradacji. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęte były wszystkie 

nieruchomości położone na terenie gminy Głogówek.  

 

Uchwałą nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których  zamieszkują  mieszkańcy 

oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz  

w związku z uchwałą zmieniająca nr XX/208/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

wprowadzono nowe stawki opłat, tj.  

− na nieruchomości zamieszkałej- 18,00 zł od 1 mieszkańca, przy zbiórce 

selektywnej , 

− na nieruchomości niezamieszkałej (firmy), wg wielkości pojemnika/worka  

w wysokości: 

▪ - worek 120 L-16,90 zł, 

▪ -pojemnik 120 L- 5,90 zł, 

▪ -pojemnik 240 L-11,80 zł, 

▪ -pojemnik 660 L-32,50 zł, 

▪ -pojemnik 1100 L-54,00 zł 

 

Uchwałą nr XIX/202/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. 

wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
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w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty 

od osoby. 

 

Uchwałą nr XVIII/185/2019 z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie  z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% opłaty przysługuje 

rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do 

selektywnej zbiórki odpadów na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wskazane  

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z obowiązującym prawem.  

 

Od 1 kwietnia do 31 października Gmina Głogówek w ramach zadania dot. odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych 

selektywnie z nieruchomości na terenie Gminy Głogówek odebrała zgodnie z umową  

nr NLROŚ.3137.280.2019 z dnia 28.05.2019 r. zawartą z Zakładem Komunalnym 

Głogówek Sp. z o.o. -592,95 Mg a przez firmę Naprzód Sp. z o.o. -239,14 Mg. Łącznie 

odebrano 832,09 Mg odpadów biodegradowalnych. 

 

W ramach zawartej umowy nr GOK.III.272.3.2017  firma Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą  

w Rydułtowach w 2019 r. odebrała następujące ilości odpadów o kodach: 

• 15 01 06 /zmieszane odpady opakowaniowe/: 290,9 Mg, 

• 20 01 32 /zużyte leki/ : 0,27 Mg, 

• 20 03 01/niesegregowane- zmieszane/ : 3.359,1 Mg, 

• 15 01 07 /opakowania ze szkła/ : 88,84 Mg, 

• 20 01 99 /inne frakcje zbierane w sposób selektywny/ : 382,95 Mg 

 

Koszty realizacji zadania gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz 

z kosztami zagospodarowania odpadów z PSZOK w 2019 r. wyniosły  

łącznie: 2.249.108,07 zł, w tym zakup usług: 2.229.215,04 zł, zakup materiałów  

i wyposażenia: 19.893,03 zł. 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Każda gmina zobowiązana jest do utworzenia na swoim terenie co najmniej jednego 

stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Prowadzenie punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) należy do obowiązkowych zadań własnych 

każdej gminy -art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. 

poz. 150, 284). Zgodnie z jego treścią Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim 

terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: tworzą punkty 
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selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej 

odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków  

i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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 i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.   

 

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Gmina Głogówek  11 kwietnia 2019 r. 

uruchomiła  PSZOK w m. Racławice Śląskie, którego Regulamin przyjmowania odpadów 

określa uchwała nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 2019 r. 

Instalacja powstała w ramach zadania:” Poprawa gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych„. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 845 217,00zł:  

− kwota dofinansowania unijnego RPO WO 999 980,00 zł,  

− pożyczka WFOŚiGW 718 000,00 zł,  

− wkład własny wynosił 127 237,00 zł. 

 

W ramach zadania wybudowane zostały: boksy żelbetowe otwarte, wiata stalowa  

z boksami i kontenerami, waga najazdowa, kontener biurowy wraz z systemowym 

szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowe. Wymiary są dostosowane do norm ISO dzięki 

czemu przystosowane są do standardowych kontenerów sanitarnych i biurowych, 

szczelny zbiornik bezodpływowy odparowujący wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

instalacje elektryczna oświetlenia zewnętrznego, zasilania z agregatu prądotwórczego, 

zestawu fotowoltaicznego, urządzeń służących do zebrania, transportu, oczyszczania  

i odprowadzania wód opadowych i roztopowych sieci kanalizacji deszczowej, instalacją 

wodociągowa służąca zaopatrzeniu w wodę na cele socjalnobytowe.  

Dodatkowo PSZOK został wyposażony w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, 

oklejone odpowiednimi naklejkami wg rodzaju odpadu. 
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Urząd Miejski w Głogówku 

 

PSZOK przyjmuje segregowane odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu 

gminy Głogówek oraz z gminy Lubrza na podstawie zawartego porozumienia z dnia  

13 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogówek przez Gminę Lubrza 

wykonywanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, na podstawie którego gmina Lubrza zobowiązuje się do 

ponoszenia kosztów odbioru i zagospodarowania przyjętych odpadów. 

 

W 2019 r. odnotowano na PSZOK 825 przyjęć, w ramach których zebrano od 

mieszkańców gm. Głogówek 359,1921 Mg odpadów, z tego w ramach prac porządkowych 

przekazano 248,87 Mg do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. 

 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wychodząc naprzeciw 

potrzebom mieszkańców Gmina Głogówek przeprowadziła dodatkową zbiórkę  

w systemie akcyjnym w ustalonym i ogłoszonym wcześniej według potrzeb terminie, na 

przełomie 2019/2020 r. W ramach przeprowadzonej w charakterze mobilnego PSZOK 

zbiórki zebrano : 

− 9,64 Mg elektrosprzętu, 

− 294 szt. opon , 

− 42,648  Mg odpadów wielkogabarytowych 
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ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW 

Obsługę  zbiórki przeterminowanych lekarstw, w dalszym ciągu  prowadzi firma 

Naprzód Sp. z o. o ze wszystkich punktów aptecznych usytuowanych na terenie gminy 

Głogówek. Istnieje również możliwość oddania ww. rodzaju odpadów do PSZOK. 

 

Planowanie przestrzenne 

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 16,93% 

powierzchni gminy.  

W 2019 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły: 

1. Budowy sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,23/0,4 kV, kablowych 

doziemnych, na odcinku o długości ok. 250 m w miejscowości Kierpień.  

2. Budowy linii kablowej 15 kV dwutorowej z łączem światłowodowym z GPZ 

Ceglana w Głogówku do miejscowości Walce w miejscowościach Stare 

Kotkowice i Nowe Kotkowice. 

3. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych) na 

odcinku o długości nie mniejszym niż 1km (tj. ok. 4,5 km), wraz z budową sześciu 

sieciowych przepompowni ścieków w miejscowości Kierpień. 

 

W poprzednim roku wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 14 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzji dotyczących zabudowy 

usługowej, 1 decyzji dotyczącej zabudowy magazynowo – składowej, oraz 16 decyzji 

dotyczących zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych hodowlanych i ogrodniczych. 

Burmistrz Głogówka wydał 4 odmowne decyzje o warunkach zabudowy. 

Ochrona zabytków 

W gminie Głogówek obowiązywał Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Głogówek na lata 2014-2017 uchwalony przez Radę Miejską w Głogówku 30 października 

2014 r. Uchwałą nr XLVII/346/2014. 

Głównymi celami dokumentu są: 

− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 
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− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej; 

− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania; 

− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego; 

− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieka nad zabytkami. 

Podjęto następujące działania mające osiągnięcie w/w celów: 

− włączenie problemów ochrony zabytków do dokumentów strategicznych gminy 

m.in. planów przestrzennych dla Gminy Głogówek, Strategia Rozwoju Gminy na 

lata 2016-2026, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023 roku; 

− coroczne remonty obiektów zabytkowych; w 2019 r. wymiana pokrycia 

dachowego budynku Ratusza w Głogówku, iluminacja elewacji zamku  

w Głogówku 

− rozpoczęto działania do aplikowania o środki finansowe na zadanie pn. 

Przebudowa Zamku w Głogówku na centrum kulturalno – szkoleniowe,  

w ramach działania 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym,  

w ramach MF EOG 2014 – 2021, tzw. fundusze norweskie 

 

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

W rejestrze zabytków nieruchomych (księga A) znajduje się łącznie 103 obiekty 

reprezentujące wszystkie kategorie zabytków: budynki sakralne (kościoły, klasztory, 

kaplice i kapliczki), użyteczności publicznej (ratusz, szkoły, szpital, bramy, zajazdy, 

winiarnie), obiekty rezydencjonalne (zamki, pałace), budownictwo obronne, 

budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, budownictwo gospodarcze (spichlerze), 

obiekty techniki (wieże wodne, baszta więzienna, dworzec, wiadukty, linie kolejowe) 

oraz zabytkowe obszary.  
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Kategorią najliczniej reprezentowaną w gminie Głogówek jest budownictwo mieszkalne 

– kamienice i kamieniczki oraz wolno stojące domy mieszkalne w tym plebanie, chałupy 

wiejskie. W rejestrze zabytków nieruchomych znajduję się 50 tego typu obiektów. 

Obiekty o charakterze mieszkalnym skumulowane są głównie na obszarze 

zurbanizowanym tj. na terenie miasta Głogówek. Drugą istotną dla krajobrazu 

kulturowego grupę stanową drobne obiekty sakralne takie jak kaplice i kapliczki, 

których jest 17. Kolejną zbliżoną ilościowo grupę stanowią kościoły parafialne i filialne 

oraz klasztory – 16. Ważną grupę w rejestrze zabytków stanowią budynki użyteczności 

publicznej takie jak: ratusz, szkoła, szpital, zajazd – 5. Architektura rezydencjonalna do 

której należą zamki, pałace i dwory reprezentowana jest przez 3 zabytki. Podobnie 

nieliczną grupę stanowią cmentarze – 3. Pozostałe kategorie zabytków reprezentowane 

są w gminie przez pojedyncze obiekty.  

Szczególnym rodzajem wpisu do rejestru zabytków jest wpis obszarowy. Na terenie 

gminy Głogówek wpisem takim objęte jest Stare miasto Głogówek w granicach 

średniowiecznego założenia miasta zamknięte ulicami: Kościelną, Ks. Piotra Skargi oraz 

linią zamek – plac Kościelny. Ośrodkiem czworoboczny nieregularny rynek z ratuszem 

pośrodku i ulicami wybiegającymi częściowo z narożników. Układ ulic szachownicowy, 

nieregularny z główną osią przelotową płn.-płd. 

Stare miasto w obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego wpisane jest do 

rejestru zabytków pod numerem 36/49 z decyzją z dnia 10.06.1949 r.  

Liczba zabytków nieruchomych na terenie gminy Głogówek i ich rozmieszczenie  

w poszczególnych miejscowościach są zróżnicowane. Zróżnicowanie ilościowe wynika 

m.in.  z uwarunkowań historycznych i specyfiki danej miejscowości m.in. jej wielkości, 

liczby mieszkańców. 

Największe nasycenie zabytków występuje na terenie miasta Głogówek, w obrębie 

staromiejskiego założenia urbanistycznego. Na 103 obiekty zabytkowe w gminie 

Głogówek aż 62 znajdują się na terenie miasta co stanowi 60,2% zasobu. 

Na obszarze wiejskim gminy, który tworzy 21 wsi założonych głównie w XIII w. i XIV  

w. znajduje się 39,8 zasobu zabytkowego, przy czym w poszczególnych miejscowościach 

liczby zabytków wahają się od 6 do 1 zabytku. Dwie wsie posiadają 6 obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków nieruchomych, jedna wieś 5, dwie wsie 4 obiekty, jedna wieś 3, 

dwie wsie po 2 zabytki wpisane do rejestru, 7 wsi posiada 1 zabytek objęty wpisem do 

rejestru a w pięciu wsiach nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków. 
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ZABYTKI RUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

W rejestrze zabytków ruchomych województwa opolskiego (księga B) znajduje się 406 

zabytków stanowiących w przeważającej mierze wyposażenie kościołów, klasztorów  

i kaplic i kapliczek przydrożnych oraz wyposażenie i wystrój malarsko-rzeźbiarski 

budynków użyteczności publicznej i  obiektów rezydencjonalnych. Wpisane do rejestru 

zabytków są również figury i rzeźby wolno stojące usytuowane w przestrzeni miejskiej  

i wiejskiej oraz przydrożne. 

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

W rejestrze zabytków archeologicznych województwa opolskiego (księga C) znajduje się 

81 stanowisk. Największe nasycenie zabytków archeologicznych znajduje się w mieście 

Głogówek (14 stanowisk) i we wsi Kazimierz (13 stanowisk). Kolejnymi obszarami, gdzie 

znajduje się bogaty zasób stanowisk archeologicznych to wsie: Biedrzychowice  

(8 stanowisk), Dzierżysławice (7 stanowisk), Zwiastowice (7 stanowisk), Mochów  

(6 stanowisk) i Szonów (5 stanowisk). Wsie Mionów, Racławice Śląskie i Wróblin 

posiadają po 4 stanowiska wpisane do rejestru zabytków. Natomiast we wsiach: 

Błażejowice Dolne, Rzepcze, Twardawa i Wróblin wpisano do rejestru zabytków  

po 2 stanowiska, a we wsiach Stare Kotkowice i Zawada po 1 stanowisku. Wszystkie 

wpisane do rejestru zabytków stanowiska posiadają ustaloną lokalizację w formie 

oznaczenia nr działki w ewidencji gruntów. Część wpisów do rejestru na skutek 

przekształceń ustrojowych i transformacji gospodarczej (likwidacja PGR) ma 

nieustalony stan prawny, stąd pilna potrzeba ustalenia aktualnych właścicieli 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

Dnia 12.07.2019 r. Zarządzeniem Burmistrza Głogówka nr 107/2019 założono nową 

Gminną ewidencję zabytków nieruchomych, która obejmuje: 
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− 439 zabytków nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków, 

− 103 zabytków nieruchomych ujętych w rejestrze zabytków, 

− 492 zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi gminna ewidencja ma charakter odrębny wobec 

ewidencji wojewódzkiej i mogą się z niej znaleźć obiekty i obszary nie ujęte w ewidencji 

wojewódzkiej. Zabytki te muszą być jednak wyznaczone w porozumieniu  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co oznacza uzyskanie zgodnego stanowiska 

organu prowadzącego gminną ewidencję i współdziałającego. Do gminnej ewidencji nie 

można zatem włączyć obiektów i obszarów, których nie zaakceptował wojewódzki 

konserwator zabytków.  

Zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków gminy to obiekty kształtujące miejski  

i wiejski krajobraz kulturowy. Głównie są to budynki mieszkalne - murowane, 

zlokalizowane wzdłuż głównych ulic przestrzeni miejskiej i wiejskiej. W ewidencji 

znajdują się także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki) oraz budynki 

użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola), budynki przemysłowe oraz zabytkowe 

zespoły budowlane i obszary ruralistyczne.  

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków a posiadające szczególnie cenne 

wartości historyczne, artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną 

konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. 

 


