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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo! 

Pisząc te słowa – w maju 2021 r. – na poprzedni rok mogę spojrzeć już z pewnej 

perspektywy czasu . Jaki był? Przede wszystkim – historyczny i pamiętny. Wynika to 

głównie z faktu, iż w 2020 r. cały świat – w wymiarze globalnym oraz lokalnym – 

naznaczony został bolesnym doświadczeniem pandemii koronawirusa COVID-19. 

Ta niebezpieczna choroba, początkowo zupełnie nieznana, a przez kolejne miesiące 

stopniowo oswajana, odcisnęła także niemałe piętno na funkcjonowaniu naszej Małej 

Ojczyzny. W 2020 r. wszystko było inne od tego, czego doświadczaliśmy dotychczas. Na 

długi czas zamarło życie społeczne oraz gospodarcze. Przedsiębiorcy zostali dotknięci 

koniecznością zamknięcia swoich biznesów na nieokreślony czas. Wszyscy 

zaznajomiliśmy się z angielskojęzycznym słowem „lockdown”, które na stałe weszło do 

naszych słowników, a co gorsza zmieniło naszą egzystencję. Tak naprawdę nie było sfery 

życia, która nie uległa poważnym zmianom przez kilkufalową pandemię. 

W zarysowanej sytuacji stanął przed naszym samorządem szereg wyzwań, którym 

musieliśmy sprostać. Z jednej strony to zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

mieszkańców, z drugiej zaś troska o ich zdrowie, z trzeciej natomiast wsparcie dla 

przedsiębiorców. Borykaliśmy się także z wielką nieprzewidywalnością w zakresie 

gminnych finansów. Musieliśmy się nauczyć funkcjonowania zdalnego oraz takiej 

edukacji. Nie chcieliśmy też zatrzymywać działalności inwestycyjnej. Dziś mogę 

powiedzieć, że w dużym stopniu udało nam się przez trudny 2020 r. przejść obronną 

ręką. Dowodem na to niech będzie treść tego raportu. 

Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez wspaniałej i oddanej załogi Urzędu Miejskiego  

w Głogówku, Radnych Rady Miejskiej, którzy wspierali organ wykonawczy w realizacji 

obranego kierunku, wielu ludzi dobrej woli oraz wszystkich Mieszkańców Gminy 

Głogówek. Pragnę w tym miejscu Państwu serdecznie podziękować za gesty solidarności 

oraz wzajemnej troski. Dzięki temu każdego dnia wygrywamy. 

 

        Z poważaniem, 

        Burmistrz Głogówka 

        dr Piotr Bujak 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2020 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 2020, 

− 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 świetle Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026 przyjętej Uchwałą Rady 

Miejskiej w Głogówku nr XXVII/192/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., w 2020 r. 

zakończono lub rozpoczęto zadania wpisujące się w cele przedmiotowego dokumentu . 

 

Wykaz zaplanowanych inwestycji w Gminie Głogówek: 

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę żarówek sodowych na 

LED: 

− podpisano umowę z TAURON Nowe Technologie na modernizację 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głogówek w formule ESCO. 

2) Remont ratusza, remont dachu i okien, przystosowanie obiektu dla osób 

niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych): 

− przeprowadzono termomodernizację obiektu poprzez wymianę stolarki, 

modernizację oświetlenia na energooszczędne, zamontowano system 

odzysku ciepła, ocieplono pomieszczenia biur na poddaszu,  

− wybudowano podjazd z przedprożem przy głównym wejściu do budynku 

dla osób niepełnosprawnych. 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu: 

− Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie unijne 

w ramach PROW 2014-2020 i podpisał umowę z wykonawcą w systemie 

zaprojektuj i wybuduj z terminem zakończenia I półrocze 2022 roku. 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 5 

4) Modernizacja/ przebudowa drogi gminnej Tomice –Góreczno: 

− Modernizacja drogi gminnej w Górecznie – pow. 152,4 m2. 

5) Modernizacja ulicy Korfantego w Głogówku: 

− Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji i złożono wniosek o 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

6) Rewitalizacja zamku w Głogówku: 

− Wykonano dokumentację projektową na zadanie pod nazwą 

przebudowa Zamku w Głogówku na centrum kulturalno-szkoleniowe 

oraz zabezpieczono pokrycie dachowe wieży narożnej zamku w 

Głogówku. 

7) Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku - Adaptacja poddasza 

z remontem dachu, odwodnienie obiektu: 

− Pozyskano dotację w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na zadanie pod nazwą: modernizacja budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku. 

8) Remont/ przebudowa stadionu FORTUNA w Głogówku 

− Zakup wiat stadionowych - stadion miejski FORTUNA. 

 

Zdjęcie własne 

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 2020 r. rozpoczęto 

lub zakończono zadania wpisujące się w cele przedmiotowego dokumentu: 
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➢ Cel główny nr 1 – poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie 

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

kulturalnych, turystycznych. 

➢ Cel główny nr 2 – poprawa infrastruktury zlokalizowanej na terenie Gminy 

Głogówek, w tym: poprawa dostępu do infrastruktury technicznej i poprawa 

stanu zabytków. 

Zgodnie z V.2.1 Szczegółowy harmonogram działań uzupełniających Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, wykonano następujące zadania: 

1) Remont Domu Ludowego w Racławicach Śląskich – wymieniono pokrycie 

dachowe. 

2) Remont ratusza - przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

(likwidacja barier architektonicznych): 

– przeprowadzono termomodernizację obiektu poprzez wymianę stolarki, 

modernizację oświetlenia na energooszczędne, zamontowano system odzysku 

ciepła, ocieplono pomieszczenia biur na poddaszu,  

- wybudowano podjazd z przedprożem przy głównym wejściu do budynku dla 

osób niepełnosprawnych. 

 
Zdjęcia własne 

 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu: 

– Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie unijne  

w ramach PROW 2014-2020 i podpisał umowę z wykonawcą w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, termin zakończenia I półrocze 2022 roku. Kwota 

dofinansowania unijnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020: 1 999 129 zł, wkład własny: 1 524 123,03 zł 

4) Modernizacja oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych: 

W 2020 roku Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. wykonał pierwszy etap 

modernizacji oczyszczalni o wartości ponad 1 700 000 zł przy wsparciu  
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z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu. 

Zakres: Wykonanie konstrukcji i demontaż pomostów, dostawa konstrukcji, 

częściowe roboty montażowe, roboty montażowe i demontażowe na obiekcie, 

wykonanie pomostów obsługowych z barierkami i kratami na osadniku 

wstępnym Inhoffa o wymiarze w rzucie 13 m x 29 m. 

Ponadto w 2020 r. Spółka otrzymała dofinansowanie unijne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 3 652 465,66 zł. Prace 

rozpoczną się w 2021 roku, a zakończą w czerwcu 2022 roku. 

 
Zdjęcia własne 

 

5) Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku, adaptacja poddasza 

z remontem dachu, odwodnienie obiektu: 

– otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.000.000 złotych z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja 

inwestycji nastąpi w 2021 roku. 

6) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Głogówek - drogi dojazdowe do 

Głogówka: 

– Udzielono dotacji 830 500,00 zł. Samorządowi Województwa Opolskiego na 

budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości ok 1 700 mb 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 416, Głogówek-Głogowiec oraz Tomice-Szonów. 

 
Zdjęcie własne 
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7) Sporządzono dokumentację projektową na zadanie pn. Przebudowa Zamku  

w Głogówku na centrum kulturalno-szkoleniowe oraz zabezpieczono pokrycie 

dachowe wieży narożnej zamku w Głogówku. 

 

8) Przebudowano plac zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola  

w Biedrzychowicach – wyprofilowano teren, położono nowy trawnik, częściowo 

wybrukowano oraz zamontowano drewniany zestaw zabawowo-sprawnościowy, 

huśtawkę drewnianą, a także przestawiono istniejące urządzenia. Wartość 

inwestycji 46 213,20 zł. 

 
Zdjęcia własne 

 

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: 

1) Termomodernizacja budynku Ratusza w Głogówku: 

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

- znacznie zwiększono efektywność energetyczną poprzez zaoszczędzoną 

energię 525,45 GJ/rok. 

2) Zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Głogówku: 

- ograniczenie emisji CO2 O 5,33640 t/rok. 

3) Wymiana źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku: 

- ograniczenie emisji CO2 O 3,40704 t/rok. 

4) Wykonanie przyłącza gazowego do budynku komunalnego położonego  

w Głogówku przy ul. Konopnickiej 4: 
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– efekt ekologiczny uzależniony od ilości osób, które wymienią źródła ciepła. 

5) Realizacja unijnego projektu pn. Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek 

poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych: 

- W ramach projektu mają zostać wymienione 74 szt. kotłów na ekologiczne.  

W 2020 roku wymieniono 35 szt.- projekt przyczyni się do ograniczenia emisji 

CO2 o 346,23 t/rok. 

6) Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę żarówek sodowych na 

LED: 

 – podpisano umowę z TAURON Nowe Technologie na modernizację 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głogówek w formule ESCO. Efekt 

ekologiczny oraz oszczędności wykaże sporządzany przez wykonawcę 

masterplan. 

 

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  
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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 2020 

Celem głównym „Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020” było zapewnienie efektywnego wykorzystania społecznej aktywności  

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Głogówek. 

Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:  

− 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, 
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− 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, 

− 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. 
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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,  

− 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  
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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. 

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 

SPOŁECZNYCHNA 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. 
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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: 

− Systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi; 

− Pomoc materialną dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej 

realizowana przez 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; 

− Współpracę z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi opiekę dla 

dzieci i rodziny; 

− Udzielenie pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci; 

− Systematyczną 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 OPS 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 

Dochody i przychody łącznie wykonano w 103,23% tj. powyżej planu o kwotę 2.213.622,86 

zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 2.213.622,86 zł, a przychody zrealizowano 

zgodnie z planem. Wydatki i rozchody wykonano w 98,84 % tj. o kwotę 2.842.531.49 zł 

poniżej planu po zmianach w tym: wydatki poniżej planu o kwotę 2.842.530,40 zł, a plan 

rozchodów poniżej o kwotę 1,09 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.096,29 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.082,85 zł, w tym wydatki inwestycyjne  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 507,05 zł.  

Szczegółową informację o realizacji budżetu w roku 2020 zawarto w sprawozdaniu 

opisowym o realizacji budżetu za rok 2020.  

W roku 2020 r na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

poprzednich przeznaczono kwotę 1.443.255,91 zł, poniżej przedstawiono szczegółowy 

opis spłat rat kapitałowych: 

− 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 11 999,00 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 

 Bank Spółdzielczy w Białej – kredyt długoterminowy  
175 888,91 zł 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację 

Ośrodka w Biedrzychowicach 
61 200,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację 

budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śl. 
56 200,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na zakup samochodu 

elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku 

miejskiego w Głogówku 

10 530,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji  

w miejscowości Rzepcze – I etap 
66 295,00 zł, 
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 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji do 

odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze  do oczyszczalni  

ścieków  

84 324,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizacje Szkoły 

Podstawowej w Biedrzychowicach 

 

44 848,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na montaż systemu 

ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w 

Głogówku 

29 510,00 zł, 

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

 

Natomiast na spłatę odsetek od zadłużenie wydatkowano 271.645,38 zł.  

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

i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów.  

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi łącznie 

17.549.895,46 zł w tym zadłużenia długoterminowe 17.549.895,46 zł z tego: 

− kredyty w kwocie 14.548.050,00 zł  w tym: 

▪  1.162.692,00 zł − kredyt z Banku Spółdzielczego w Leśnicy  

▪  11.019.462,00 zł − kredyty z Baku Spółdzielczego w Głogówku 

▪  2.365.896,00 zł − kredyt z Banku Spółdzielczego w  Białej 

 

− pożyczki w kwocie 2.221.845,46 zł z tego: 

▪ 2.221.845,46 zł − Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: 

− inne umowy w kwocie 780.000,00 z tego: 

■ 780.000,00 zł − Powiat Prudnicki zakup nieruchomości (SOSW) 

 Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 

koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 405.980,02 zł. Udzielono poręczenia 

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

INWESTYCJE W GMINIE GŁOGÓWEK 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Głogówek wraz z poziomem 

uzyskanych dofinansowań zaprezentowany został w poniższej tabeli: 

Nazwa zadania 
 

Zakres zadania 

 

Lata 

realizacji 
dofinansowanie Całkowity koszt 

Wykonanie przyłącza 

gazowego do budynku 

komunalnego 

położonego w 

Budowa przyłącza 

gazowego wraz z 

instalacją wewnętrzną. 

2020 0,00 19 975,53 
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Głogówku przy ul. 

Konopnickiej 4 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 416 

na odcinku 

Głogówek-Szonów w 

części dotyczącej 

budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej od 

Głogówka (wiadukt 

kolejowy) do 

skrzyżowania na 

Głogowiec. 

Udzielenie dotacji do 

budowy ścieżki pieszo 

rowerowej na 

odcinkach; Głogówek-

Głogowiec, Tomice-

Szonów. 

2020 0,00 830 500,00 

Przebudowa chodnika 

wzdłuż drogi DW nr 

416 (ul. Głubczycka) w 

Głogówku 

Udzielenie dotacji do 

budowy chodnika o 

długości ok 170 mb. 

2020 0,00 69 480,24 

Zakup i montaż wiat 

przystankowych 

Dostawa i montaż 4 

sztuk wiat 

przystankowych W-7 

wąska ścianka, czerwony 

kolor 2szt. Głogowiec, 1 

szt. Tomice, 1 szt. 

Wierzch 

2020 0,00 16 477,65 

Modernizacja drogi 

gminnej w Górecznie 

Remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznej 

mieszanką mineralno - 

asfaltową 152,4 m2 

2020 0,00 

14 996,16 

w tym: 

9 852,50 – 

Fundusz Sołecki 

5  143,66- Budżet 

gminy 

Modernizacja dróg 

gminnych na terenie 

Sołectwa Szonów 

Położenie dywanika 

asfaltowego na długości 

350 mb. 

2020 0,00 

34 396,42 

 W tym 24 721,00 

– Fundusz Sołecki 

9 675,45 – budżet 

gminy 

Przebudowa drogi 

transportu rolnego w 

miejscowości Rzepcze 

Wykonanie: koryta pod 

konstrukcję drogi, 

podbudowy z kruszywa 

łamanego, warstwy 

wyrównawczej, 

nawierzchni asfaltowej 

wiążącej i ścieralnej o 

grubości 4 cm każda, 

pobocza z kruszywa 

2019                    

2020 
53 250,00 162 962,64 
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łamanego o długości 355 

mb i szerokość 0,5m, 

odwodnienia w postaci 

korytek 

prefabrykowanych 

długości 310 mb, 

regulacji zaworów i 

studzienek. Remont 

obejmował wykonanie  

I etapu robót o długości 

355 mb tj. 1 646,00 m² 

Strefa płatnego 

parkowania ul. 

Zamkowa  

Wprowadzenie 

docelowej organizacji 

ruchu, oznakowanie 

poziome i pionowe. 

2020 0,00 12 326,50 

Zmiana organizacji 

ruchu - Głogówek 

Śródmieście 

Wprowadzenie nowej 

docelowej organizacji 

ruchu, oznakowanie 

poziome i pionowe. 

2019                  

2020 
0,00 43 038,77 

Sporządzenie 

dokumentacji 

projektowej dla 

zadnia pn. 

przebudowa ulicy 

Korfantego w 

Głogówku. 

Sporządzenie 

dokumentacji 

projektowej 

kompleksowej 

modernizacji ulicy 

Korfantego w Głogówku 

- do złożenia wniosku w 

ramach FDS. 

2020 0,00 30 000,00 

Modernizacja drogi 

gminnej asfaltowej 

wewnętrznej w 

sołectwie od posesji 

nr 89 w kierunku 

remizy OSP w 

Kazimierzu –fundusz 

sołecki 

Remont nawierzchni 

asfaltowej pow. 350 m². 
2020 

5 000,00- 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka 

1 000,00 – Powiat 

Prudnicki 

17 964,87 – 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja 

skrzyżowania przy 

OSP Biedrzychowice - 

fundusz sołecki 

Zmiana nawierzchni z 

trylinki na kostkę 

brukową. 

2020 0,00 

30 389,59 

W tym 23 000,00 

Fundusz Sołecki 

7 389,59 – budżet 

gminy 

Przebudowa ulicy 

Konopnickiej w 

Głogówku 

Przebudowa drogi 

długości 605,08 mb 

obejmująca wymianę 

sieci kanalizacji, 

2020 739 409,11 1 389 339,58 
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wzmocnienie 

podbudowy, nowa 

nawierzchnia asfaltowa 

oraz chodnika. 

Utwardzenie drogi 

polnej w 

Dzierżysławicach - 

fundusz sołecki 

Nawierzchnia z 

destruktu bitumicznego 

gr. 8 cm dł. ok 200 mb. 

2020 0,00 21 033,00 

Zakup i montaż 

parkometrów w 

strefie płatnego 

parkowania 

Zakup trzech 

parkometrów Z3-0. 
2020 0,00 79 973,37 

Brukowanie 

podwórka przy ul. 

Zamkowej 19 

Utwardzenie kostką 

brukową pow. 98,25 m² 

wraz z regulacją 

studzienki. 

2020 0,00 16 406,37 

Zakup nieruchomości 

Przejęcie działki nr 

839/7 na drogę gminną 

w Racławicach Śląskich. 

Przejęcie działki nr 

597/40 w 

Biedrzychowicach od 

KOWR na drogę 

gminną. Przejęcie 

działki nr 759/8 ob. 

Racławice Śląskie na 

drogę gminną. Przejęcie 

pałacu w Kazimierzu. 

2020 0,00 18 000,00 

Docieplenie ściany 

szczytowej budynku 

przy ulicy 

Spółdzielczej w 

Głogówku wraz z 

wymianą okien w 

klatce schodowej. 

 Roboty modernizacyjne 

po rozbiórce budynków 

m.in. skucie tynków, 

oczyszczenie ścian i 

gruntowanie, 

docieplenie styropianem 

gr. min. 10 cm, wyprawa 

elewacyjna baranek gr. 

1,5 mm – pow. 195 mb, 

obróbki blacharskie, 

wymiana okien  

2020 0,00 38 685,00 

Zakup budynków 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-

Wychowawczego -

rata 

Zakup dwóch 

budynków: Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego oraz 

schroniska 

2020 0,00 395 000,00 
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młodzieżowego - kolejna 

rata. 

Modernizacja Ratusza 

w Głogówku, w tym 

termomodernizacja 

1) Wymiana stolarki 

okiennej na nowe okna o 

współczynniku 

przenikania ciepła w 

wysokości nie wyższym 

niż 0,9 W/m²   

2) Docieplenie części 

biurowej na poddaszu 

budynku wełną 

mineralną o grubości 30 

cm i współczynniku 

lambda w wysokości 

0,035 W/m*K,  

 3) Wymiana oświetlenia 

na bardziej 

energooszczędne,   

4) Renowacja stolarki 

drzwiowej, 5) Montaż 

wentylacji z odzyskiem 

ciepła,  

6) Remont i doposażenie 

pomieszczeń,  

7) budowa podjazdu dla 

osób 

niepełnosprawnych.  

8) wykonanie 

dokumentacji 

projektowej remontu 

elewacji 

2019   

2020 
307 772,79 1 134 043,15 

Zakup i montaż 

bramy wjazdowej do 

budynku remizy 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Kazimierzu 

Montaż nowej bramy 

garażowej. 
2020 0,00 9 741,60 

Projekt techniczny 

rozbudowy remizy 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szonowie  

opracowania 

dokumentacji 

technicznej rozbudowy 

remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 

Szonowie. 

2020 0,00 13 480,00 
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Wymiana źródeł 

ciepła na ogrzewanie 

gazowe w budynku 

OSP w Głogówku 

Demontaż istniejącego 

kotła, zakup i montaż 

nowego kotła gazowego 

o mocy min. 30 kW wraz 

wykonaniem 

niezbędnych prac 

umożliwiających 

funkcjonowanie takiego 

kotła. 

2020 13 548,30 26 305,38 

Odnowienie placu i 

elewacji budynku OSP 

w Głogówku 

Powiększenie placu 

manewrowego o 154,5 

m² oraz malowanie 

budynku pow. 369 m²  

2020 0,00 45 063,68 

Zakup toru MDF CTIF 

w Mochowie 

Tor przeszkód na 

zawody sportowo-

pożarnicze. 

2020 

5 000,00 w 

ramach 

Marszałkowskiej 

Inicjatywy 

Sołeckiej 

1 000,00 – Powiat 

Prudnicki 

16 940,00 

W tym 10 940,00 

– budżet gminy 

 

Doposażenie OSP w 

Twardawie - zakup 

nożyc –fundusz 

sołecki 

Hydrauliczne nożyce do 

rozcinania samochodu 

po wypadku. 

2020 0,00 940,00 

Doposażenie OSP w 

Racławicach Śląskich - 

Zakup detektora 

wielogazowego - 

fundusz sołecki. 

Detektor do pomiaru 

natężenia 

niebezpiecznych gazów 

w pomieszczeniach. 

2020 0,00 4 000,00 

Zakup zamgławiacza 

K-10 do dezynfekcji 

pomieszczeń 

Zamgławiacz K-10 do 

dezynfekcji 
2020 0,00 10 900,00 

Wykonanie systemu 

monitoringu 

wizyjnego  

Montaż 22 szt. kamer 

monitorujących wraz z 

osprzętem 

2020 0,00 49 815,72 

Modernizacja 

stołówki szkolnej w 

Szkole Podstawowej 

nr 2 w Głogówku (ul. 

Sobieskiego). 

Wykonanie izolacji ścian 

w kuchni i jadalni. 

Tynkowanie ścian i 

malowanie. 

2020 0,00 18 000,00 

Wymiana źródła 

ciepła na gazowe w 

budynku sali 

Demontaż istniejącego 

kotła olejowego, zakup i 

montaż nowego kotła 

2020 0,00 27 747,55 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 22 

gimnastycznej w  

Szkole Podstawowej 

nr 2 w Głogówku (ul. 

Sobieskiego). 

gazowego o mocy 26 kW 

wraz wykonaniem 

niezbędnych prac 

umożliwiających 

funkcjonowanie takiego 

kotła.  

Modernizacja klatki 

schodowej w budynku 

Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Głogówku (ul. 

Kościuszki) 

Wymiana 5 szt. drzwi, 

remont ścian i sufitów 

245,5 m², montaż 

balustrad z poręczami ze 

stali nierdzewnej. 

2020 0,00 45 500,00 

Przebudowa placu 

zabaw przy budynku 

Publicznego 

Przedszkola w 

Biedrzychowicach 

Demontaż istniejących 

urządzeń zabawowych, 

rekultywacja terenu 

zielonego (nowa trawa), 

montaż urządzeń 

zabawowych części 

starych oraz nowych. 

2020 0,00 46 213,20 

Przebudowa, 

modernizacja i 

adaptacja części 

zdegradowanego 

budynku szpitalnego 

w Głogówku 

Wykonanie zasuwy 

żeliwnej i usunięcie 

awarii wodociągowej. 

2020 0,00 15 097,61 

Odwodnienie liniowe 

drogi gminnej w 

Rzepczach - F.S. 

Budowa łapacza wód 

opadowych do 

przebudowanej drogi 

transportu rolnego. 

2020 0,00 20 375,34 

Opracowanie planu 

aglomeracji Głogówek 

Aktualizacja obszaru 

aglomeracji Głogówek. 
2020 0,00 8 605,40 

Oświetlenie uliczne 

na terenie gminy - 

dodatkowe oprawy i 

słupy uliczne 

Przejście dla pieszych ul. 

Piastowska. Montaż 

dodatkowych opraw na 

terenie Gminy 

Głogówek. 

2020 0,00 4 133,49 

Wniesienie udziałów 

w spółce prawa 

handlowego Zakład 

Komunalny Głogówek 

sp. z o.o. 

Wniesienie udziałów w 

celu przebudowy sieci 

wodociągowej w ulicy 

Konopnickiej w 

Głogówku oraz 

uzbrojenie terenu 

działek budowlanych 

przy osiedle Jana Pawła 

II w Głogówku. 

2020 0,00 800 000,00 
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Zakup altany 

ocieplanej dla 

sołectwa Ciesznów- 

fundusz sołecki 

Altana 6x4. 2020 

5 000,00 – 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka 

1 000,00 – Powiat 

Prudnicki 

15 966,60 

W tym 9 966,60 - 

fundusz sołecki 

 

Podłączenie wody 

bieżącej do budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Nowych Kotkowicach 

Wykonanie zbiornika na 

nieczystości oraz 

montaż przyłącza wody. 

2020 0,00 

29 496,17  

w tym 10 000,00 

Fundusz Sołecki 

19 496,17 – budżet 

gminy 

Budowa placu zabaw 

przy ul. Spółdzielczej 

w Głogówku 

Sporządzenie 

dokumentacji 

projektowej przebudowy 

istniejącego placu 

zabaw. 

2020 0,00 7 380,00 

Utwardzenie placu 

wraz z zadaszeniem w 

sołectwie Winiary - 

Głogówek –fundusz 

sołecki 

Wykonanie pokrycia 

dachowego na altanie 
2020 0,00 32 390,82 

Utworzenie placu 

rekreacyjnego we 

Wróblinie - fundusz 

sołecki 

Zakup zestawu 

zabawowego 
2020 0,00 8 547,00 

Zadaszenie 

piaskownicy Oracze - 

fundusz sołecki 

Montaż zadaszenia 

ochraniającego przed 

warunkami 

pogodowymi. 

2020 0,00 13 000,00 

Doposażenie placu 

zabaw w sołectwie 

Winiary-Głogówek - 

fundusz sołecki 

Zakup kamiennego stołu 

do tenisa stołowego. 
2020 0,00 4 440,30 

Zakup magazynu 

drewnianego dla 

sołectwa Oracze – 

Głogówek - fundusz 

sołecki 

Magazyn na sprzęt 

gospodarczy. 
2020 0,00 7 886,60 

Doposażenie placu 

zabaw w Zawadzie - 

fundusz sołecki 

Zakup zestawu 

zabawowego - 

specjalnego, huśtawki 

2020 0,00 23 164,00 
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podwójnej i karuzeli 

tarczowej. 

Zakup kosiarki 

traktorowej dla 

sołectwa Wróblin - 

fundusz sołecki 

Traktorek ogrodowy 

SOLO. 
2020 0,00 11 500,00 

Zakup kosiarki dla 

sołectwa Mochów - 

fundusz sołecki 

Kosiarka spalinowa. 2020 0,00 15 000,00 

Utworzenie placu 

zabaw w Kierpniu - 

fundusz sołecki 

Montaż karuzeli 

tarczowej i sprężynowca. 
2020 0,00 10 861,99 

Wznowienie granicy 

oraz budowa 

ogrodzenia działki nr 

129 w Głogowcu - 

fundusz sołecki 

Wznowienie granic 

działki boiska 

sportowego i placu 

zabaw. 

2020 0,00 8 550,20 

Wymiana pokrycia 

dachowego w 

świetlicy w  

Racławicach Śląskich 

Nowe pokrycie dachowe 

z blachy nad salą domu 

ludowego. 

2020 0,00 

33 707,24 

W tym 28 500,00 

Fundusz Sołecki 

5 207,24 – budżet 

gminy 

Renowacja drzwi 

głównych do świetlicy 

wiejskiej w 

Zwiastowicach - 

fundusz sołecki 

Kompleksowa renowacja 

drzwi. 
2020 0,00 7 500,00 

Modernizacja dachu 

w świetlicy we 

Wróblinie 

Naprawa dachu poprzez 

częściową wymianę 

pokrycia. 

2020 0,00 21 900,00 

Zakup altany z 

przygotowaniem 

podłoża w Leśniku - 

fundusz sołecki 

Montaż altany wraz z 

przygotowanie podłoża 

z kostki brukowej. 

2020 0,00 9 987,88 

Modernizacja i 

doposażenie kuchni  

w świetlicy wiejskiej w 

Starych Kotkowicach 

–w tym fundusz 

sołecki  

Doposażenie i remont 

posadzek, instalacji 

elektrycznej, instalacji 

sanitarnej, ścian oraz 

sufitów w kuchni i 

pomieszczeniu 

przylegającym.  

2020 0,00 

49 839,11 

w tym fundusz 

sołecki: 11 574,00 

38 265,11 – budżet 

gminy 
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Pokrycie dachu w 

świetlicy wiejskiej w 

Błażejowicach 

Dolnych– w tym 

fundusz sołecki 

Wymieniono pokrycie 

dachowe na nową 

dachówkę karpiówkę 

pow. 160m².   

2020 0,00 

45 875,50 

w tym 13 199,00- 

fundusz sołecki  

32 676,50 – 

budżet gminy 

Zakup monitora 

multimedialnego wraz 

ze statywem na 

potrzeby świetlicy 

wiejskiej w Twardawie 

- fundusz sołecki 

Monitor interaktywny ze 

statywem. 
2020 0,00 9 600,00 

Rewitalizacja zamku  

w Głogówku 

Sporządzenie 

dokumentacji 

projektowej rewitalizacji 

zamku w zakresie 

wnętrz zamku dolnego. 

Przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego w ramach 

funduszy EOG. 

Zabezpieczenie pokrycia 

dachowego wieży. 

2020 0,00 191 851,09 

Wykonanie 

ogrodzenia boiska 

pełnowymiarowego 

przy ul. Powstańców 

w Głogówku 

Zamontowano 

ogrodzenie panelowe o 

długości ok 100 mb.  

2020 0,00 14 500,00 

Modernizacja 

oświetlenia hali 

sportowej w 

Głogówku 

Wymiana 32 opraw 

oświetleniowych na 

płytę boiska na 

energooszczędne w 

technologii LED. 

2020 0,00 46 799,50 

Wykonanie 

piłkochwytów na 

boisku 

pełnowymiarowym 

przy ul. Powstańców  

w Głogówku 

Montaż piłkochwytów 

na długości 95 mb i o 

wysokości 9m. 

2020 0,00 53 850,00 

Oświetlenie boiska 

sportowego w 

Szonowie 

Montaż dwóch słupów i 

czterech opraw. 
2020 0,00 36 057,24 

Montaż krzesełek 

przy boisku 

pełnowymiarowym ze 

Montaż 208 miejsc 

siedzących dla kibiców 

przy boisku wraz z 

2020 69 745,00 zł, 134 861,28 
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sztucznej nawierzchni 

w Głogówku 

utwardzeniem terenu, 

budową schodów 

skarpowych oraz 

montażem pojemnika 

do segregowania 

odpadów i nasadzeniem 

roślin. 

Zakup wiat 

stadionowych na 

Stadion Miejski. 

Zakup trzech wiat dla 

zawodników 

rezerwowych oraz 

sędziów. 

2020 0,00 18 686,16 

SUMA 6 400 546,49  

 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

W 2020 r. w Gminie Głogówek zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze 

środków zewnętrznych: 

 

1. Przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku – kwota dofinansowania  

z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: 739 409,11 zł, wkład własny: 

492 939,40 zł. 
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Zdjęcia własne 

 

2. Termomodernizacja budynku Ratusza w Głogówku: dofinansowanie unijne 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 - 

307 772,79 zł, wkład własny: 351 974,73 zł. 

  
Zdjęcia własne 

 

3. Wymiana źródła ciepła na gazowe w budynku OSP w Głogówku – kwota 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu: 13 548,30 zł, wkład własny: 16 461,53 zł. 

 
Zdjęcie własne 

 

4. Montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej 

nawierzchni w Głogówku – kwota dofinansowania unijnego z Programu 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 69 745,00 zł, wkład własny: 

65 116,28 zł. 

 

 
Zdjęcia własne 

 

5. 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 2020 r. realizacja w/w projektu, a zakończenie planowane jest w 2021 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 wymiany na nowe bardziej ekologiczne. W ramach projektu 

przewiduje się wymianę 74 sztuk źródeł ciepła. 

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

miejscowości Rzepcze– kwota dofinansowania ze środków budżetu 

Województwa Opolskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: 53 250,00 zł, 

wkład własny: 109 712,64 zł. 

 
Zdjęcie własne 

 

Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 498 669,71 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 
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Miejscowość Nazwa przedsięwzięcia 

 

Wydatek  

w zł 

 

BIEDRZYCHOWICE  

1. Zakup namiotu biesiadnego 2 889,00 

2. Bieżące remonty w Farskiej stodole 1 559,94 

3. Wykonanie muru oporowego i remont magazynu na terenie 

boiska sportowego 

 

 

2 800,00 

4. Zakup krzesełek do świetlicy wiejskiej 800,00 

5. Modernizacja skrzyżowania przy OSP  

 

23 000,00 

6. Remont aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej przy OSP 1 968,07 

7. Zazielenienie miejscowości 1 228,20 

 

BŁAŻEJOWICE 

DOLNE  

1. Przykrycie dachu  na świetlicy wiejskiej  

w Błażejowicach Dolnych 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

45 875,50 
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(tym 13 199,00 

FS i 32 676,50 

budżet gminy) 

 

 

CIESZNÓW  

 

1. Zakup altany ocieplanej sołectwa Ciesznów 

 

 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

15 966,60 

(w tym 

9 966,60 FS; 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1000,00 Powiat 

Prudnicki) 

 

CHUDOBA  

 

1. Zakup kręgów betonowych dla sołectwa Chudoba 
      8 949,02 

 

DZIERŻYSŁAWICE  

 

1. Utwardzenie drogi polnej w Dzierżysławicach 

 

 
 

 

21 033,00 

 

       GÓRECZNO  

 

1. Modernizacja drogi gminnej w Górecznie 

 

 

  9 852,00 

 

     GŁOGOWIEC  

1. Wznowienie granicy oraz budowa ogrodzenia działki nr 129 

w Głogowcu 
8 550,20 
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2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 882,10 

3. Nasadzenie drzew na działce gminnej 3 000,00 

 

KAZIMIERZ 

 

 

 

1. Modernizacja drogi gminnej asfaltowej wewnętrznej w 

sołectwie od posesji nr 89 w kierunku remizy OSP 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

17 964,87  

(w tym 

11 964,84 FS; 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1 000,00 

Powiat 

Prudnicki) 

2. Pielęgnacja terenów zielonych i konserwacja traktorka 1 988,65 

 

 

KIERPIEŃ  

1. Utworzenie placu  zabaw w Kierpniu 

 

10 861,99 

2. Zakup kamienia na drogi polne, wypożyczenie ładowarki 5 740,00 

3. Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych 1 228,43 
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LEŚNIK 

 

1. Zakup altany z przygotowaniem podłoża w Leśnikach 

 

9 987,88 

2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 1 053,70 

 

MIONÓW  

1. Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mionowie 

 

Całkowity 

Koszt zadania: 

29 924,00  

(w tym 

15 380,00F.S.; 

5000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1 000,00 

Powiat 

Prudnicki; 

8 544,00 

budżet gminy) 

 

 

 

MOCHÓW 

 

 

1. Zakup kosiarki dla Sołectwa Mochów 

 

 

15 000,00 
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2. Remont sali mniejszej przy świetlicy wiejskiej 5 000,00 

3. Dokończenie kanalizacji burzowej i krawężników przy 

świetlicy 
999,69 

4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 

 
1 455,60 

NOWE 

KOTKOWICE 

 

1. Podłączenie wody bieżącej do budynku świetlicy wiejskiej w 

Nowych Kotkowicach wraz z adaptacją pomieszczeń na 

sanitariaty. 

 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

29 496,17 (w 

tym  10 000,00 

FS  

i 19 496,17 

budżet gminy) 

 

 

2.  Pielęgnacja terenów zielonych 
77,12 

 

 

 

RACŁAWICE 

ŚLĄSKIE  

 

1. Zakup materiałów do wykonania witaczy 

439,85 

 

2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 3 059,68 

3. Doposażenie OSP w Racławicach Śląskich. , zakup detektora 

wielogazowego 
4 000,00 

4. Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej  

 

 

Koszt 

całkowity 

zadania: 

33 707,24  

(w tym 

28 500,00 F.S.  

i 5 207,24 

budżet gminy) 
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5. Zakup tablicy podświetlanej do OSP Racławice Śląskie 

 

     Całkowity 

koszt: 2 100,00 

(w tym  

1 500,00 FS  

i 600,00 

budżet gminy) 

 

RZEPCZE  

1. Odwodnienie liniowe drogi gminnej w miejscowości Rzepcze 

 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

157 058,64  

(w tym 

18 426,00 FS; 

85 382,64 

budżet gminy; 

53250,00  

budżet 

Województwa 

Opolskiego  

 

 

 

STARE 

KOTKOWICE 

  

1. Zakup kamienia na drogi polne 9 000,00 

2. Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

49 839,11  

(w tym 

38 265,11 

budżet gminy, 

11 574,00F.S.) 

3. Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zielonych 

 

 

350,59 
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SZONÓW 

 

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Szonów 

 
 

24 721,00 

2. Zakup kamienia 1 000,00 

TOMICE  

 

1. Wyposażenie świetlicy 

 

      10 598,99 

2. Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych 178,69 

     TWARDAWA 

 

1. Doposażenie OSP  940,00 

 

2. Remont nożyc hydraulicznych 

 

4 000,00 

 

3. Zakup ubrań Nomex 3 kpl 

 

5 600,00 

4. Zakup stołu 600 

5. Zakup ławek szatniowych 1 990,14 

6. Udrożnienie kanalizacji burzowej, wykonanie 2 osadników i 

35 mb kanalizacji ul Polna  
12 258,14 

7. Zakup monitora multimedialnego wraz ze statywem 9 600,00 

8. Pielęgnacja terenów zielonych 1 770,68 

 

WIERZCH 

1. Obsadzenie drugiej części skarpy wokół kościoła 

 
16 000,00 
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2. Zakup kosy spalinowej 187,30 

3. Odkurzacz do liści 892,00 

4. Utrzymanie terenów zielonych wraz z organizacją dożynek 820,60 

5. Doposażenie OSP Wierzch 

                 

1 819,48 

 

 

WRÓBLIN  

1. Utrzymanie terenów zielonych 484,05 

2. Organizacja dożynek wiejskich 1 000,00 

3. Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Wróblin 11 500,00 

4. Utworzenie placu  rekreacyjnego 

 

 

 Całkowity 

koszt zadania: 

12 023,00 (w 

tym 8 547,00 

F.S. i 3 476 

budżet gminy) 

 

ZAWADA 

 

 

1. Doposażenie placu zabaw 

 

 

23 164,00 
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ZWIASTOWICE 

 

1. Kontynuacja remontu budynku gospodarczego 3 469,28 

2. Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej 

 
 

7 500,00 

3. Malowanie świetlicy 4 000,00 

4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 651,72 

ORACZE   -        

GŁOGÓWEK 

 

1. Zakup magazynu drewnianego  

 

7 886,60 
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2. Brukowanie przed świetlicą

 

9 000,00 

3. Remont (malowanie) świetlicy 

 

 

Całkowity 

koszt zadania: 

11 783,24 

(w tym 

5 783,24 FS; 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1 000,00 

Powiat 

Prudnicki) 

 

4. Zadaszenie na piaskownicę na Oraczach 

 

 
 

13 000,00 

 WINIARY – 

GŁOGÓWEK  
1. Utwardzenie placu wraz z zadaszeniem-II ETAP 32 390,82 
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MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 

Z pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie  pn. Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka – Opolskie na lata 2020-2022 z dofinansowania zadań własnych 

gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich  

w roku 2020 skorzystało 8 sołectw Gminy Głogówek. 

l.p. Nazwa 

sołectwa 

Nazwa zadania Charakter zadania 

– inwestycyjny/ 

bieżący 

Koszt 

zadania 

brutto 

W tym 

Środki własne Pomoc 

finansowa  

z MIS 

1. Głogówek - 
Winiary 

Doposażenie świetlicy  
w ławki i stoły 

bieżący 6 018,39 zł   1 018,39 5 000,00 

2. Głogówek 
- Oracze 

Remont  świetlicy bieżący 11 783,24 6 1783,24   
 

(w tym 1 000,00 zł 
dotacja z Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

 
 

2. Doposażenie placu zabaw  w Sołectwie Winiary przy ul. św. 

Anny 

 

 
 

4 440,30 
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3. Tomice Wyposażenie świetlicy bieżący 5 999,96 1 000,00 4 999,96 

4. Ciesznów Zakup altany ocieplanej 
(kontenera) 

inwestycyjny 15 966,60 10 966,60 
 

(w tym 1 000,00 zł 
dotacja z Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

5. Mionów Remont sanitariatów 
świetlicy wiejskiej 

 

bieżący 29 742,87 zł   24 742,87 
 

(w tym 8 544,00 
budżet gminy; 
15 380,00  F.S.;  

1 000,00 zł dotacja z 
Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

6. Kazimierz Modernizacja drogi 
gminnej 

 

inwestycyjny 17 964,87 12 964,87 

 

(w tym 11 964,84 FS; 

1 000,00 Powiat 
Prudnicki) 

5 000,00 

7. Leśnik Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 

 

bieżący 5 909,60 909,60 5 000,00 

8. Mochów Zakup toru przeszkód 
CTIF 

inwestycyjny 16 940,00 11 940,00 
 

(w tym dotacja z 
Powiatu 

Prudnickiego 
1 000,00) 

5 000,00 
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Promocja Gminy 

Na realizację zadań w obszarze promocji gminy w 2020 roku przeznaczono 

kwotę 69 982,86 zł. Kwota ta wydatkowana była odpowiednio na promocję gminy  

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

oraz nagród.  

W roku 2020 ze środków promocyjnych gmina zakupiła dwa metalowe serca na 

nakrętki w kwocie łącznej 7 550,00 zł., które umieszczone zostały przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno -Wychowawczym oraz na ul. Mickiewicza w Głogówku. Nakrętki są 

sukcesywnie przekazywane na leczenie i rehabilitacje dzieci z terenu gminy Głogówek. 

 

 

 

Gmina Głogówek  w roku 2020 realizowała zadania z zakresu promocji poprzez: 

• Promocję gminy w serwisach internetowych 

Publikowanie relacji z odbytych już wydarzeń jak i planowanych przedsięwzięć na 

stronie internetowej i portalach społecznościowych, takich jak Facebook pozwala 

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

Publikowane są także relacje z wydarzeń i imprez jakie w ostatnim czasie odbywały się 

w gminie. 

Ponadto od ponad roku 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. 
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W roku 2020 zakończyły się prace nad nową stroną internetową Gminy Głogówek, która 

w łatwy i prosty sposób pozwala mieszkańcom uzyskać konieczne dla nich informacje. 

 

 

 

• Organizację imprez: 

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w Polsce, kalendarz imprez 

zaplanowanych na rok 2020 sukcesywnie się zmieniał i większość z zaplanowanych 

imprez i wydarzeń została odwołana bądź przesunięta na późniejszy termin. 

 

Pomimo pandemii udało się zorganizować: 

o Zlot Food Trucków – przyjazd pojazdów tzw. furgonetek z gastronomią  

z różnymi typami potraw serwowanymi na wynos. Zlot odbywa się tradycyjnie 

na głogóweckim rynku. 

o 4 turnusy półkolonii dla dzieci z Gminy Głogówek, które odbyły się w podczas 

wakacji. Łącznie w letnich zajęciach wzięło udział 98 dzieci  

w wieku od 6 do 12 lat. W ramach półkolonii dla uczestników zorganizowano 

wycieczkę do stadniny koni w Większycach, Fabryki Robotów w Mosznej, 

Farskiej Stodoły w Biedrzychowicach (warsztaty kulinarne). Dzieci brały także 

udział w zajęciach sensorycznych, muzealnych, plastycznych, medialnych  

i w warsztatach rękodzieła. 
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o Uroczyste wręczenie jednostkom ochotniczych straży pożarnych powiatu 

prudnickiego pakietów środków ochrony osobistej zakupionych przez Samorząd 

Województwa Opolskiego.  
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o Otwarcie wystawy plenerowej pt. „Discover Beethoven” na głogóweckim rynku, 

która zainaugurowała 28. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena (wrzesień 

2020 r.). 

 

 
 

o Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Oprócz przedstawicieli władz 

samorządowych udział w uroczystości wzięli harcerze ze Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej. 
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o Uroczyste odebranie zmodernizowanej ulicy Konopnickiej w Głogówku, której 

otwarcia dokonali zmotoryzowani mikołaje z Gminy Głogówek. 

 
 

 

o Uroczyste rozświetlenie głogóweckiej choinki połączone z przyjazdem Świętego 

Mikołaja. Wydarzenie odbyło się na rynku 6 grudnia 2020 r. podczas którego 

dzieci otrzymały drobne upominki i miały możliwość przejazdu saniami 

Mikołaja. 
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o Świąteczna iluminacja laserowa, podczas której wyświetlana była bajka 

mikołajkowa na budynku ratusza. 

 
 

Inne inicjatywy : 

o wsparto lokalną gastronomię poprzez możliwość bezpłatnego umieszczenia 

reklamy restauracji w lokalnej gazecie Życie Głogówka, a także na gminnej 

stronie internetowej; 

 

o rozdanie kilkuset sztuk maseczek ochronnych dla osób starszych z terenu 

gminy; 

 
 

o przekazanie paczek wielkanocnych z żywnością dla podopiecznych Domu 

Dziennego Senior+ w Głogówku; 
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o akcja pomocy producentom chryzantem. Gmina Głogówek przejęła od 

powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  365 sztuk 

chryzantem. Część z nich upiększyła miasta, pozostałe zostały rozdane 

bezpłatnie mieszkańcom gminy; 

 
 

 

o zakup i przekazanie paczek z podstawowymi artykułami żywnościowymi dla  

samotnych osób z terenu Gminy Głogówek; 

 
 

 

o przekazanie paczek z artykułami żywnościowymi dla podopiecznych Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogówku i w Racławicach 

Śląskich; 
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o konkurs plastyczny dla dzieci z terenu Gminy Głogówek na projekt 

bożonarodzeniowej kartki świątecznej promującej gminę. Zwycięskie kartki 

zostały powielone jako oficjalne promocyjne kartki świąteczne Gminy Głogówek. 

 
 

• Współpracę z mediami: 

 

Wszelkie 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. Koszt umowy zawartej pomiędzy 

Gminą Głogówek a Radiem Park o świadczenie usług reklamy publicznej w roku 2020 

wyniósł 7 380,00 zł. 
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• Promowanie gminy poprzez realizację projektów miękkich 

 

Gmina Głogówek od lat pozyskuje fundusze ze środków zewnętrznych poprzez 

realizację tzw. projektów miękkich. 

 

W roku 2020 miały być realizowane dwa projekty polsko – czeskie w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

1. Projekt „Bezpieczeństwo bez granic 2020” 

2. Projekt „Żyjmy zdrowo na sportowo 2020” 

 Jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały one przesunięte na rok 2021.  

 

Miesięcznik gminny „Życie Głogówka” jest wydawany przez MGOK na zlecenie 

Urzędu Miejskiego w Głogówku od 1995 r. W 2019 r. pismo zmieniło się zarówno pod 

względem treści, szaty graficznej oraz formatu.  

W 2020 r. udoskonalano nową formułę „ŻG”. Od stycznia 2020 r. stanowisko redaktora 

naczelnego objął Pan Stanisław Stadnicki. W listopadzie 2020 r. ukazało się 300 wydanie 

czasopisma. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, którego 

dokonał redaktor naczelny na łamach pisma.    

W miesięczniku zamieszczane są bieżące informacje o pracy Burmistrza i UM, dotyczące 

gminnych inwestycji, relacje z wydarzeń kulturalnych. W piśmie znajdują się stałe 

rubryki: sprawozdania z działalności międzysesyjnej, z notatnika burmistrza, lista 

narodzonych w gminie, kartka z kalendarza, oferty pracy z PUP Prudniku, relacje ze 

szkół i przedszkoli.  

Głogówek słynie z bogatej historii i zabytków, dlatego też ważne miejsce w „ŻG” zajmują 

artykuły historyczne. Zamieszczamy wywiady ze znanymi głogówczanami, dotyczące 

ważnych tematów bieżących. Opisujemy także gminne wydarzenia sportowe i sukcesy 

naszych mieszkańców na tym polu.  „Życie Głogówka” można potraktować jako 

współczesną kronikę gminy. Czasopismo cieszy się dużym zainteresowaniem  

i zaufaniem mieszkańców.  

W miesięczniku zamieszczane są bieżące informacje dotyczące spraw gminnych.  
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W miesięczniku znajduje się sporo reklam i ogłoszeń płatnych. Na naszych łamach 

reklamują się głównie lokalne firmy. Obecnie pismo jest sprzedawane na terenie całej 

gminy  w 28 punktach. Cena 1 egzemplarza wynosi 1,50 zł.  

Rozliczenie finansowe gazety „Życia Głogówka” 

 

Wydatki  

Lp. Rodzaj wydatku 2018 2019 2020 

1. Druk gazety 24.636,00 15.496,00 18.550,00 

2. Skład komputerowy Życia Głogówka i od 

I.2020 nadzór redaktorski 

0,00 6.606,21 18.048,84 

3. Zwrot kosztów podróży 768,94 1.257,04 982,90 

4. Wynagrodzenia  

+ ekwiwalent BHP 

46.612,36 49.520,00 0,00 

5. ZUS pracodawca 7.943,93 7.998,41 0,00 

6. Fundusz Pracy 1.138,17 1.145,96 0,00 

7. Rozmowy telefoniczne, internet 767,75 666,25 719,88 

Razem 81.867,15 82.689,87 38.301,62 

 

W związku z trudną sytuacją na rynku związaną z COVID-19 zauważono spadek 

dochodów ze sprzedaży gazety. Zmniejszyła się także ilość umieszczonych w niej 

reklam. Obecnie drukuje się 1000 egzemplarzy, (w latach 2018-2019 było drukowanych 

1200 sztuk), natomiast sprzedawanych na dzień dzisiejszych jest ok 950 sztuk.  

Zmniejszyła się ilość punktów sprzedaży. Kilka mniejszych sklepów zrezygnowało  

z prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii, a to automatycznie 

zmniejszyło dochody. W roku 2020 zmienił się redaktor naczelny gazety, to 
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spowodowało zwolnienie etatu pracownika MGOK natomiast zwiększyły się wydatki  

o koszt wynagrodzenia redaktora połączony z kosztami za skład gazety.  

 

Dochody  

Lp. Rodzaj dochodu  2018  2019 2020 

1. Sprzedaż gazety 25.378,55 10.021,81 8.367,62 

2. Reklamy, podziękowania, 

kondolencje, ogłoszenia drobne, 

teksty sponsorowane w gazecie 

 

42.366,23 

 

22.962,72 

 

19.668,85 

3. Dotacja 51.801,58 58.664,37 38.301,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4 Refundacja prac interwencyjnych 

PUP 

3.892,88 0,00 0,00 

Razem 123.439,24 91.648,90 66.338,09 

 

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 
W gminie funkcjonuje jedna spółka komunalna: Zakład Komunalny Głogówek  

Sp. z o.o.  

Na 2020 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 6 181 941,97 zł, w tym zwłaszcza 
wpływy w działach: 

Rodzaj działalności: Wpływy: 

Wodociągi i kanalizacja 3 463 723,94 zł 

Pozostała działalność 504 741,97 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 404 492,64 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 349 689,43 zł 

Odpady komunalne 1 052 612,54 zł 

Zieleń miejska 406 681,45 zł 

Suma: 6 181 941,97 zł 
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W 2020 r. w spółce zrealizowano wydatki w następujących obszarach działalności: 

Rodzaj działalności: Wydatki: 

Wodociągi i kanalizacja 3 170 540,94 zł 

Pozostała działalność 471 523,23 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 303 958,98 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 250 843,35 zł 

Odpady komunalne 736 789,58 zł 

Zieleń miejska 543 895,16 zł 

Koszty ogólnozakładowe 1 015 295,92 zł 

Suma: 6 492 847,16 zł 

 

 

 

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

− Piotr Samson. 

56%

8%
6%

6%

17%

7%

Wpływy Zakładu Komunalnego
Głogówek Sp. z o.o.

wodociagi i kanalizacja

pozostała działalność

gospodarka mieszkaniowa

obługa wspólnot
mieszkaniowych

odpady komunalne

49%

5%

4%
11%

8%

7%

16%

Wydatki Zakładu Komunalnego 
Głogówek Sp. z o.o. wodociągi i kanalizacja

gospodarka mieszkaniowa

obługa wspólnot
mieszkaniowych

odpady komunalne

zieleń miejska

pozostała działalność

koszty ogólnozakładowe
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W 2020 roku Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie unijne 

na dwa projekty: 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - kwota dofinansowania 

unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: 3 652 465,66zł, wkład 

własny: 2 631 454,34 zł. Głównym celem społeczno-gospodarczym realizacji 

inwestycji jest poprawa jakości środowiska, w tym stanu wód powierzchniowych 

i zachowanie usług ekosystemowych ze względu na redukcję zanieczyszczeń, 

 a także zwiększenie poziomu oczyszczania ścieków z terenu Gminy Głogówek. 

Planowana modernizacja oczyszczalni ma na celu podnieść sprawność 

oczyszczania ścieków. Planowany termin zakończenia prac – 30.06.2022 r. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu - kwota dofinansowania unijnego 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 1 999 129 zł, wkład 

własny: 1 524 123,03 zł. Celem jest zwiększenie dostępu do infrastruktury wodno-

ściekowej dla mieszkańców miejscowości Kierpień (Gmina Głogówek), poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków. 

Planowana liczba przyłączy:115 

Długość sieci:4721 mb 

Planowana liczba osób korzystających z sieci: 300 osób 

W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj  

z terminem zakończenia I półrocze 2022 roku. 

 

 

 

Mieszkańcy gminy 
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 143 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła  12622 osób, w tym 6474 

kobiety i 6148 mężczyzn. 

Dla porównania w roku 2019 liczba mieszkańców wynosiła 12765 (6543 kobiet, 6222 

mężczyzn). 
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła  

858 osób, a liczba mieszkańców:925, 

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3810 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4297 osób, 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1786 osób, a liczba 

mieszkańców: 906 osób. 

Na początek 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 5299  osób (w roku 2019: 5349),  

a na terenach wiejskich 7466 (w roku 2019: 7536 osób). Na koniec 2020 r. dane te 

przedstawiały się następująco: miasto – 5246, tereny wiejskie: 7376. 

W 2020 r. narodziło się w gminie 107 dzieci (w 2019 roku:  126 dzieci), w tym 50 

dziewczynek i 57 chłopców, zmarło 191 osób (w roku 2019: 159 osoby), w tym 80 kobiet  

i 111 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł 84 osoby 

(w roku 2019 również ujemny: 33 osób). Najczęstszą przyczyną zgonów jest przewlekła 

niewydolność układu krążenia. Odnotowano w 2020 r. 1 zgon niemowlęcia. 

W roku 2020 z terenu gminy z pobytu stałego wymeldowały się 208 osób (w roku 2019: 

200 osoby), w tym: 27 osób za granicę, 121 do innych gmin, 60 osób pozostało bez 

zameldowania. 

  

51%49%

Populacja Gminy Głogówek 
ze względu na płeć

Kobiety

Mężczyźni
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Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 171 0-2 177 

3 60 3 68 

4-5 127 4-5 101 

6 61 6 47 

7 67 7 52 

8-12 329 8-12 303 

13-15 175 13-15 163 

16-17 120 16-17 108 

18 69 18 56 

19-20 145 19-20 110 

21-40 1746 21-40 1713 

41-60 1815 41-60 1868 

61-64 426 61-64 435 

65-70 345 65-70 360 

71-81 299 71-81 470 

>81           193 >81            443 

      SUMA (M)         6148        SUMA (K)          6474 

  Razem  M+K = 12622 

Ochrona zdrowia 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. 51 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. - 48 podmiotów. Przyczyną spadku jest 

likwidacja punktów sprzedaży. 

 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu w 2020 r. sfinansowane zostały następujące zadania:  

• warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania występowania zachowań 

ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, dofinansowanie przejazdów na ferie 

zimowe, obozy, wakacje dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym- półkolonie, zapewnienie posiłków podczas 
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wyjazdów dzieci a także na usługi psychologiczne świadczone w Punkcie 

Konsultacyjnym przeznaczono kwotę 58 395,34 zł; 

• zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono w tym także alkomatów do 

użytku przez Komisariat Policji w Głogówku 57 940,97 zł ; 

• zakup energii, opłaty telekomunikacyjne i koszty związane z utrzymaniem 

Punktu Konsultacyjnego przeznaczono 43 610,57 zł ; 

• 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 terapeuty 

odwykowego przeznaczono 10 052,00 zł; 

• wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi przeznaczono 102 150,59 zł. 

 

Środki przeznaczone na realizacje  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek 

pochodzą z opłat za zezwolenia alkoholowe na dany rok.  

 

W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły – 287 569,82 zł., przy planowaniu na kwotę – 

240 tys. zł. 

 

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania: 

 

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. Terapeuta ze względu na okres pandemii przyjmował w miesiącach 

od stycznia 2020 r. do końca marca 2020 r. 

 

Ponadto w Punkcie konsultacyjnym zatrudniony jest psycholog, z którego porad 

korzystają zarówno dorośli, jak i młodzież ze szkół.  

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. W okresie 

pandemii i zaostrzonych restrykcji konsultacje odbywały się zdalnie. 
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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 152 porady, z czego: 

a) 9 porad osobom uzależnionym, w tym 1 sprawcy przemocy, 

b) 49 porad współuzależnionym, w tym:  

- 14 porad osobom dorosłym, 

- 32 porad dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, 

- 3 porad dorosłym dzieciom alkoholików, 

c) 5 porad dzieciom do lat 18, 

d) 87 innych porad, 

e) 1 poradę dla osoby będącej ofiara przemocy domowej o raz 1 porada dla sprawcy 

przemocy. 

 

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 stycznia do marca): 

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

a) przeprowadzono rozmowy indywidualne z 13 osobami uzależnionymi od alkoholu 

oraz z 1 osobami współuzależnionymi. 

 

Inne działania realizowane w Punkcie Konsultacyjnym: 

W każdy czwartek do marca 2020 r. organizowane były spotkania członków grup AA. 

 W roku lutym 2020 r. członkowie grupy AA uczestniczyli w Spotkaniach Trzeźwości  

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

Anny. 

 

Świetlica: 

W świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 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, 
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b) podczas ferii zimowych zorganizowano wyjazd do kina, 

c) zakupiono gry edukacyjne i materiały papierniczo-dekoracyjne do 

wykonywania prac plastycznych i ozdób świątecznych. 

 

Od kwietnia 2020 r. świetlica pozostaje zamknięta ze względu na panujący stan epidemii 

w kraju.  

 

Prowadzono działalności profilaktyczną i informacyjną na temat zagrożeń 

alkoholizmem i uzależnieniem od narkotyków wśród dzieci i młodzieży poprzez: 

a) współpracę z placówkami oświatowymi, parafiami gminnymi 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 kina i sali zabaw „Kinderplaneta” (Opole), 

 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach– dofinansowanie wyjazdu dzieci 

podczas ferii zimowych do Tarnowskich Gór i Katowic, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu dzieci 

 w trakcie ferii zimowych,  

 Parafia Rzymskokatolicka w Kazimierzu - dofinansowanie wyjazdu dla dzieci 

podczas ferii zimowych, 

 Sołectwo Szonów – dofinansowanie kosztów wyjazdu do parku wodnego  

w Tarnowskich Górach, 

 Klub LKS Szonów – dofinansowanie wyjazdu do Zakopanego. 

 

b) organizację półkolonii (4 turnusy) dla dzieci z Gminy Głogówek, które 

odbyły się w podczas wakacji. Łącznie w letnich zajęć zorganizowanych 

wzięło udział 98 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

W ramach półkolonii dla uczestników zorganizowano wycieczkę do stadniny 

koni w Większycach, Fabryki Robotów w Mosznej, Farskiej Stodoły  

w Biedrzychowicach (warsztaty kulinarne). Dzieci brały także udział  

w zajęciach sensorycznych, muzealnych, plastycznych, medialnych  

i w warsztatach rękodzieła. Na zakończenie każdego z turnusów 

zorganizowano wycieczkę rowerową wraz z grillem i zajęciami sportowymi. 

Każdy uczestnik półkolonii otrzymał pamiątkową koszulkę i gadżety  

a także dyplom uczestnictwa. 

Koszt organizacji 4 turnusów wyniósł ok. 13 tys. zł. 

 

W ramach środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 

zakupiono alkomat przenośny Dräger Alcotest 9510 Standard IR, który przekazano na 

wyposażenie Komisariatu Policji w Głogówku. Koszt zakupu alkomatu to 12 357,81 zł. 
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Zdjęcie własne 

 

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.  

 

W przedmiotowym okresie do komisji wpłynęły 24 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: 

 pisemnie poproszono na rozmowę 32 osoby. Były to zarówno osoby mające 

problem alkoholowy, jak również  osoby z ich rodzin /żona, matka/córka. Na 

komisje wstawiło się 16 osób, w tym 10 osób będących sprawcami i 6 osób 

poszkodowanych przez osoby nadużywające alkoholu.  

 wydano 7 opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w sklepach i placówkach gastronomicznych. 

 

W roku 2020 członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła kontrole 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  W dwóch 

punktach sprzedaży wydano zalecenia do usunięcia nieprawidłowości. W jednym  

z punktów nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Na posiedzeniu GKRPA w styczniu 2021 r. członkowie Komisji zatwierdzili plan kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 2021 rok, który obejmuje kontrolę trzech 

losowo wybranych przedsiębiorców w każdym półroczu. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W gminie w 2020 r. nie funkcjonowały  podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano  

w 5 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W 2020 r. udzielono 64 626 porad  

w następujących placówkach: 

1. Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c  Głogówek ul. Targowa 6- 

44 825 porad lekarskich 

2. Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c  Głogówek ul. Targowa 6  

Filia w Szonowie-  2 720 porad lekarskich 

3. Łuszpaj Anna  AŁ-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głogówek  

Al. Lipowa 6 i Biedrzychowice 186 a – 10 349 porad lekarskich 

4. OPTIMA MEDYCYNA S.A Przychodnia Lekarska w Racławicach Śl. Racławice Śl. 

ul. Zwycięstwa 60 –6 732 porad lekarskich. 

 

W gminie na początek 2020 r. funkcjonowało 5 aptek. Świadczenia apteczne zapewniały: 

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

• Apteka „Crategus” ul. Zamkowa 1 

• Apteka „Świętojańska” Pl. Wolności 6 

• Apteka Św. Anny ul. 3 Maja 17 

• Apteka Drofarm ul. Piotra Skargi 15 a 

W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco:  

• Punkt Apteczny w Biedrzychowicach 186 a 
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Pomoc społeczna 
Beneficjentami pomocy społecznej w 2020 r. było 340 osób z 168 rodzin. 

 

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

przysługiwała 53 osobom. Wypłacono 553 świadczenia. Kwota świadczeń 303524,13 zł. 

 

Zasiłki okresowe przysługiwały 86 rodzinom spełniającym kryterium dochodowe  

z pomocy społecznej. Liczba tych świadczeń w 2020 r. to 612 na łączną kwotę 252711,58 

zł. Najczęstsze powody przyznania to bezrobocie, niepełnosprawność oraz ubóstwo. 

 

Zasiłek celowy przysługiwał 141 rodzinom: 

 

• 111 rodzin spełniało kryterium dochodowe z pomocy społecznej 

• 30 rodzin otrzymało specjalne zasiłki celowe pomimo przekroczenia kryterium 

dochodowego. 

 

Łączna kwota zasiłków celowych wypłaconych w 2020 r. to 144770 zł. 

 

Pomoc w formie gorącego posiłku przyznano 82 osobom – 61 dzieciom oraz 21 

osobom dorosłym. Liczba świadczeń to 7523. Łączny koszt: 34696,46 zł. 

 

Sfinansowano sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł. 

 

Gmina współfinansowała odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 30 osobom.  

Liczba świadczeń wyniosła 336, koszt ogólny 810239,09 zł. 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione 

na etat w Ośrodku Pomocy Społecznej. W 2020 r. przysługiwała ona 13 osobom. Liczba 

świadczeń wyniosła 3565 a łączny koszt wyniósł 58165,10 zł. 

 

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

zaburzeniami psychicznymi korzystało 5 osób, co przełożyło się na liczbę 325 świadczeń 

w 2020 r. Łączny ich koszt 23384,99 zł. 

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd 

przysługiwało 3 osobom. Kwota świadczeń to 11241,44 zł. 

 

Gmina Głogówek w 2020 r. realizowała program „Opieka wytchnieniowa”. Pomocą 

objęte zostały2 rodziny. Liczba świadczeń wyniosła 160, a koszt to 7999,72 zł. 

 

W 2020 r. wydano 152 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz  

10 przyznających dodatek energetyczny. Kwoty świadczeń to 108781,61 zł oraz 777,05 zł. 
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Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku  

w roku 2020 r. przeprowadził 4 spotkania. Odbyło się 85 posiedzeń grup roboczych. 

 

1. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart: 26  

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę:  

a) policji - 22 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 3 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0  

d) oświaty - 1  

e) ochrony zdrowia- 0 

2. Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”: 

24 

 

Gmina Głogówek w 2020 r. realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

 

Zakwalifikowanych było 345 osób. Zestaw roczny artykułów spożywczych  

w Podprogramie 2020 obejmował artykuły spożywcze łącznej ilości ok. 42,27 kg.  

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana była do osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych i trafiały do ograniczonej liczby osób znajdujących się  

w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego 

kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. 

Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane 

bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym. 

 

W ramach porozumienia z Samorządem Województwa Opolskiego na terenie gminy 

Głogówek realizowany był projekt "NIE SAMI DZIELNI", zapewniający rozwój usług 

społecznych wspierających osoby niesamodzielne. Oferta skierowana była do osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan 

zdrowia i niepełnosprawność, także do osób starszych samotnie gospodarujących  

i nieposiadających rodziny. Z terenu gminy Głogówek  udział wzięło 21 osób, które przez 

7 dni w tygodniu otrzymywały gorący posiłek. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej również realizuje zadania wspierające funkcjonowanie 

rodziny, wynikające z m.in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Program Rodzina 500+), ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
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powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto 

realizowany jest rządowy program „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem, na 

podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300,00 zł na każde uczące się dziecko 

bez względu na dochód. 

 

Liczba wydanych decyzji – zasiłek pielęgnacyjny - 83 

Liczba wydanych decyzji – świadczenie pielęgnacyjne - 56 

Liczba wydanych decyzji – zasiłek dla opiekuna  - 0 

Liczba wydanych decyzji – specjalny zasiłek opiekuńczy - 13 

Liczba wydanych decyzji - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,  

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu „Za życiem” – 2 

Liczba wydanych decyzji – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 58 

Liczba wydanych decyzji – świadczenie rodzicielskie - 21 

Liczba wydanych decyzji – zasiłek rodzinny – 270 

 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono 6514 świadczeń z tytułu z zasiłków 

rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, z czego 193 w ramach koordynacji  

i 732 zł za zł. Z zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego skorzystało 

233 rodziny. 

 

Wydatki na wypłacone z tytułu świadczeń rodzinnych należne za w/w okres wyniosły 

2.422 114,66zł, z czego na zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – 747 

056,66zł, świadczenie pielęgnacyjne – 740 894zł, zasiłek pielęgnacyjny – 634 502zł, 

specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 880zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka – 50 000zł, świadczenie rodzicielskie – 194 782zł. 
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W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z funduszu alimentacyjnego skorzystało  

41 rodzin, w tym dzieci 71. Liczba wydanych decyzji wyniosła 84, z kolei liczba dłużników 

alimentacyjnych to 58. Wydatki na wypłacony fundusz alimentacyjny należne za w/w 

okres wyniosły –359 841,00zł. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze świadczenia wychowawczego  

500+ skorzystało 1269 rodzin, w tym 1637 dzieci. 

Liczba wydanych informacji/decyzji – 245. 

Wydatki na wypłacone świadczenia wychowawcze należne za w/w okres wyniosły –  

11784 680,00zł. 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze świadczenia „Dobry start” skorzystało  

938 rodzin, w tym 1383 dzieci. 

Liczba wydanych informacji/decyzji - 955 

Wydatki na wypłacone świadczenia „Dobry start” należne za w/w okres wyniosły –  

414 900,00zł. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich zadań realizuje Kartę Dużej Rodziny 

(dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci), karta ta ma zasięg ogólnopolski jak też 

wykorzystywana jest w gminie Głogówek. 

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny – 13 

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie  

z rodziców – 25 

Liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny – 0 
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Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny – 0 

Liczba kart elektronicznych  przyznanych jako druga forma karty – 5 

Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczem – 15 

Liczba przyznanych duplikatów kart – 1 

Liczba kart tradycyjnych przyznanych jako druga forma karty –0 

Infrastruktura drogowa i sieciowa 
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2020 r. 160,448 km dróg, z czego  

ok. 90 % stanowiły drogi asfaltowe. 

▪ drogi gminne – 46,733 km  

▪ drogi powiatowe – 69,480 km  

▪ drogi wojewódzkie – 29,991 km 

▪ drogi krajowe – 14,244 km  

 

W 2020 r. zrealizowano inwestycje na drogach gminnych o wartości prawie  

1 750 000,00 zł, m.in.:  

− Modernizacja drogi gminnej w Górecznie – pow. 152,4 m2 

− Utworzenie strefy płatnego parkowania na ul. Zamkowej w Głogówku 

− Modernizacja drogi gminnej sołectwa  w Szonowie – pow. 350 m2 

− Przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku – pow. 605.08 mb 

− Modernizacja drogi gminnej w Kazimierzu – pow. 350 m2 

− Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Głogówku 

− Zmiana organizacji ruchu Głogówek Śródmieście 

− Przebudowa drogi transportu rolnego Rzepcze – pow. 355 mb 

− Modernizacja skrzyżowania przy OSP w Biedrzychowicach – pow. 608 m2 

− Utwardzenie drogi polnej w Dzierżysławicach – pow. 350 m2 

− Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa ulicy 
Korfantego w Głogówku 
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W 2020 r., zrealizowano również inwestycje na drogach wojewódzkich o wartości prawie 

920 000,00 zł m.in.: 

− Przebudowa chodnika wzdłuż drogi DW nr 416 (ul. Głubczycka) w Głogówku – 
dotacja z Gminy Głogówek. 

− Zakup i montaż wiat przystankowych przez Gminę Głogówek za kwotę 12 358,24 
zł. 

− Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów w części 

dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) 

do skrzyżowania na Głogowiec. Dotacja z Gminy Głogówek w kwocie 830 500,00 

zł. 

Na drodze krajowej DK 40 rozpoczęły się prace przy rozbiórce istniejącego i budowie 

nowego mostu w Mochowie nad rzeką Osobłogą za kwotę około 9,7 mln zł. Zakres robót 

obejmuje budowę mostu 3 przęsłowego o długości całkowitej 69,3 m.  

i szerokości całkowitej 13,2 m. Powstały obiekt będzie posiadał klasę nośności „A”, co 

oznacza obciążenie o całkowitym ciężarze nie przekraczającym 50 ton. 

 

ROBOTY WODNO - MELIORACYJNE 

Zestawienie robót wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Głogówek w 2020 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. WYSZCZEGÓŁNIENIE WARTOŚĆ 

ROBÓT (zł) 

OBMIAR 

(mb) 

1. Zawada  1751,31 120 

2. Racławice Śląskie 16542,10 428 

3. Błażejowice Dolne 3709,50 272 

4. Wielkie Oracze-Głogowiec 8165,31 448 

5. Park Miejski w Głogówku 10707,92 417 

6. Mochów 2816,47 66 

7. Leśnik 16564,96 1229 

8. Rzepcze 10277,63 656 

9. Kazimierz 6622,37 296 

10. Stare Kotkowice 12321,68 1089 

11. Zwiastowice 21795,96 2442 

12. Biedrzychowice 26457,00 1333 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

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

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 108 km sieci 

przyłączeniowo rozdzielczej i 33,6 km sieci magistralnej.  Istnieją 3 833 przyłącza. Dostęp 

do sieci wodociągowej posiada 12 561 osób co stanowi 99,6 % wszystkich mieszkańców 

Gminy Głogówek.  

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.  

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

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 44,0 km,  

a dostęp do sieci posiada 7 552 osoby, co stanowi 59,8 % wszystkich mieszkańców Gminy 

Głogówek. Istniało 1 783 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

W 2020 r. doszło do 3 awarii sieci kanalizacyjnej których powodem były zapchane rury  

i spadki napięcia elektrycznego w przepompowniach.  W dziale sieci wodociągowej 

odnotowano 12 awarii, których powodem najczęściej były pęknięcia rur. W zakresie 

wszystkich awarii naprawy podejmowano na bieżąco. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2020 r. 342 mieszkania, a na 

dzień 31 grudnia 2020 r. – 325 mieszkań. 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 2020 r. oddano do użytkowania 14 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. 

13. Kierpień 23192,16 1442 

14. Dzierżysławice 13000,80 120 

O  G  Ó  Ł  E  M 173 925,17 10 358 
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Decyzje w sprawach mieszkaniowych były podejmowane przez Społeczną Komisję 

Mieszkaniową w składzie: Halina Sobek, Irena Lesiak, Jadwiga Bogocz, Grażyna 

Konczala, Ewa Fedorowicz.  

 

Niewykorzystane były 2 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 roku 2020 Gmina Głogówek dokonała sprzedaży 15 lokali mieszkalnych na rzecz 

najemców. Z wyżej wymienionych 15 lokali mieszkalnych 8 lokali sprzedanych zostało 

bez rozłożenia płatności na raty, a pozostałych 7 lokali mieszkalnych sprzedanych 

zostało z rozłożeniem płatności na raty. 

Za 8 lokali mieszkalnych bez rozłożenia płatności na raty Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości 88 367,58 złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt siedem 58/100 złotych). 

Za 7 lokali mieszkalnych z rozłożeniem płatności na raty Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości13 574,23 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt 

cztery 23/100 złotych), a pozostała kwota 79 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy 00/100 złotych) została rozłożona na raty płatne do każdego 31 marca 

następującego po sobie roku. 

W 2020 r. wszczęto 2 postępowania  eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się 1 z takich 

postępowań, w których rezultacie wyeksmitowano 1 osobę. Powodem wszczęcia tych 

postępowań było zadłużenie czynszowe. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły: 759.125,59 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości bieżące  

i zasądzone. Natomiast odsetki na dzień 1 stycznia 2020 roku za zaległości bieżące  

i zasądzone wynosiły 449.848,63 złotych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły: 699.879,94 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości bieżące  

i zasądzone. Natomiast odsetki na dzień 31 grudnia 2020 roku za zaległości bieżące  

i zasądzone wynosiły 371.895,11 złotych. 

W 2020 roku zgodnie z Uchwałą nr XLVII/355/2010 Rady Miejskiej  w Głogówku 

dokonano umorzenia zaległości czynszowych bieżących i zasądzonych na łączną kwotę 

53.575,32 złotych. 

Mając na uwadze pomoc w przezwyciężaniu trudności osobom ze zobowiązaniami 

finansowymi wobec Wierzyciela oraz interes publiczny, a w szczególności 

zwielokrotnienie wpływów z tytułu zadłużenia za korzystanie z nieruchomości, jak 

również utrwalenie zasady terminowego wnoszenia bieżących opłat, Rada Miejska  

w Głogówku podjęła uchwałę nr XXXI/293/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości 
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płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

komunalnego Gminy Głogówek. 

W 2020 r. dokonano następujących remontów w mieszkaniach: 

 

Lp. 

 

Ilość i koszt cząstkowy wykonanych robót 

 

 

Koszt /w złotych brutto/ 

Rok 2020 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: 

 

1. Montaż drzwi wejściowych do lokalu Ligonia 1/2  

i Ligonia 1/4 w Głogówku 

1.740,00 

2. Montaż okien Wodna 7/6 w Głogówku 1.193,62 

3. Naprawa uszkodzonych drzwi Chopina 15/10 250,00 

4. Wymiana skrzydła drzwi wejściowych Młyńska 13  

w Głogówku 

450,00 

5. Montaż okien w lokalach: Piastowska 30/3, Piastowska 

36/3, Kościelna 10/1, 3-go Maja 13/4, Rynek 8/25 w 

Głogówku 

16.942,38 

6. Montaż okien Rynek 23/5 w Głogówku 7.860,00 

RAZEM 28.436,00 

 

ROBOTY ZDUŃSKIE, REMONTY KOMINA: 

 

1. Roboty zduńskie Wodna 7/7 w Głogówku 3.200,00 

2. Wymiana pieca kaflowego / przenośnego na piec żeliwny 

wolnostojący Sobieskiego 11/3 w Głogówku 

850,00 

3. Remont kominów na dachu budynku Konopackiej 4  

w Głogówku (II część) 

8.005,69 

4. Wymiana pieca w lokalu Stare Kotkowice,  

ul. Sudecka 27/1  

4.942,50 

5. Montaż instalacji centralnego ogrzewania w lokalu 

Piastowska 37/2 w Głogówku 

5.700,00 

6. Montaż komina wentylacyjnego Piastowska 16  

w Głogówku 

530,00 

7. Remont kominów na budynku Piastowska 11  

w Głogówku 

5.950,52 

8. Remont komina i obórek blacharskich na budynku 

Pasternik 4C w Głogówku 

1.750,08 

9. Wymiana pieca kaflowego / przenośnego na piec żeliwny 

wolnostojący Młyńska 13/3 w Głogówku 

850,00 

10. Wymiana pieca kaflowego / przenośnego na piec żeliwny 

wolnostojący Sobieskiego 11/1 w Głogówku 

920,00 

11. Wymiana pieca kaflowego / przenośnego na piec żeliwny 

wolnostojący Konopnickiej 15/5 w Głogówku 

920,00 
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12. Opinia zduńska 3-go Maja 1/5 w Głogówku 123,00 

13. Montaż wkładu kominowego z lokalu Zamkowa 16/2  

w Głogówku 

1.799,28 

14. Wymiana pieca kaflowego / przenośnego na piec żeliwny 

wolnostojący Kościuszki 17/2 w Głogówku 

2.550,00 

15. Opinia zduńska Piastowska 18/4 w Głogówku 123,00 

16. Roboty zduńskie Głubczycka 53/1 w Głogówku 2.904,01 

17. Roboty zduńskie Piastowska 12/1 w Głogówku 1.170,32 

18. Opinia zduńska Piastowska 18/1 w Głogówku 123,00 

19. Opinia zduńska Piastowska 18/2 w Głogówku 123,00 

 

RAZEM 

 

42.534,40 

 

ROBOTY DEKARSKIE: 

 

1. Naprawa dachu garażu Pasternik 4C w Głogówku 3.000,00 

2. Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku 

Piastowska 12 w Głogówku 

25.083,15 

3. Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku 

Wodna 9 w Głogówku 

11.758,95 

4. Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku 

Piastowska 16 w Głogówku 

6.218,68 

5. Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku 

Piastowska 18 w Głogówku 

12.451,73 

6. Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku 

Staszica 10 w Głogówku 

17.371,53 

7. Demontaż podsufitki strychu i izolacji klatki schodowej 

3-go Maja 13 w Głogówku 

2.974,17 

8. Wykonanie pokrycia dachowego papowego 3-go Maja 13 

w Głogówku 

17.990,11 

9. Awaryjna naprawa dachu i kominów w budynku 

Piastowska 18 

4.849,49 

10. Naprawa dachu Dworcowa 4 w Głogówku 1.966,00 

11. Naprawa pokrycia dachowego Ligonia 1 w Głogówku 830,00 

RAZEM 104.493,81 

 

INSTALACJA ELEKTYCZNA, WOD.-KAN., C.O., GAZ 

 

1. Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku 

Staszica 10 w Głogówku 

9.126,00 

2. Montaż umywalek i kranów wraz z podejściami  

w lokalach Staszica 10 w Głogówku 

1.180,00 

3. Usunięcie awarii przecieku kanalizacji w lokalu Rynek 27 

w Głogówku  

350,00 
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4. Wymiana instalacji elektrycznej Piastowska 11/14  

w Głogówku 

4.698,00 

5. Usunięcie ulatniania gazu na pionie gazowym oraz wew. 

instalacji gazowej w budynku Głubczycka 35  

w Głogówek  

4.042,76 

6. Udrożnienie kanalizacji w lokalu Młyńska 13/4  

w Głogówku 

480,00 

7. Zakup oraz montaż urządzeń sanitarnych do lokalu 

Sobieskiego 11/1 

1.077,84 

8. Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu Sobieskiego 

11/1 w Głogówku 

2.563,32 

9. Wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku Piastowska 

28 w Głogówku 

1.345,00 

10. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji 

elektrycznej Rynek 7-11/14; Piastowska 36/2 

340,00 

11. Wykonanie próby szczelności i usunięcie nieszczelności 

instalacji gazowej Piastowska 36/2  

w Głogówku oraz Rynek 7-11/14 w Głogówku 

324,00 

12. Wykonanie instalacji elektrycznej Piastowska 12/81  

w Głogówku 

1.135,00 

13. Przegląd, dołączenie oraz usunięcie uszkodzonej 

instalacji elektrycznej Piastowska 18 

278,36 

14. Wymiana kotła gazowego Rynek 7-11/14 1.425,60 

15. Wymian rury kanalizacyjnej w Starych Kotkowicach, ul. 

Sudecka 27 

850,00 

RAZEM 29.215,88 

 

ROBOTY POZOSTAŁE 

 

1. Ankrowanie budynku Pasternik 4C w Głogówku 12.674,69 

2. Uporządkowanie piwnicy w budynku Piastowska 12 w 

Głogówku 

100,00 

3. Dezynsekcja i dezynfekcja lokalu Sobieskiego 11/1  

w Głogówku 

990,00 

4. Naprawa rynny, rury spustowej Racławice Śląskie,  

ul. Prudnicka 16 

450,00 

5. Dokumentacja projektowa dot. remontu elewacji oraz 

prac dekarskich Głubczycka 24 w Głogówku 

3.444,00 

6. Uporządkowanie lokalu Plac Wolności 6/6 wraz  

z wywozem gabarytów 

4.445,00 

7. Remont lokalu Powstańców 45/4 w Głogówku 5.120,00 

8. Dezynsekcja i dezynfekcja lokalu Plac Wolności 6/6 

w Głogówku (dwukrotna)  

550,00 

9. Prace remontowe-malowanie klatki schodowej  

w budynku Piastowska 11 w Głogówku 

18.119,83 
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10. Naprawa rynny, rury spustowej Ligonia 4 w Głogówku 985,00 

11. Sprzątanie i dezynfekcja lokalu Piastowska 46/5  

w Głogówku 

990,00 

12. Montaż poręczy na klatce schodowej Staszica 10  

w Głogówku 

1.150,00 

13. Zakup oraz montaż art. remontowych  325,77 

14. Odnowienie lokalu socjalnego Piastowska 12/1  

w Głogówku 

920,00 

15. Wykonanie napraw w budynkach Głubczycka 24, 

Głubczycka 35 oraz Szonów 33 

600,00 

16. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki 

budynku Spółdzielcza w Głogówku 

4.920,00 

17. Rozbiórka budynku mieszkalnego Spółdzielcza  

w Głogówku i prace modernizacyjne po rozbiórce 

70.058,00 

RAZEM 125.842,29 

 

ŁĄCZNA KWOTA 

 

 

330.522,368 

 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 19,94 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było 

toalet, na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek wynosił ten sam %.  

 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 66.659,11 zł, których 

beneficjentami były 54 osoby. Podstawą ich przyznania była decyzja Kierownika 

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

zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 405,63  zł. 

 

Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 22 osoby, zaś pod koniec 

2020 r. było to 31osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił  

w 2020 r. 6 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymywał się na 

zbliżonym poziomie. 

 

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

− Zamek w Głogówku częściowo udostępniony do zwiedzania przez Muzeum 

Regionalne 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;  
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− 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; 

− 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; 
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− 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; 

− Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku oddział w Biedrzychowicach, 

Biedrzychowice 165; 

− Budynek mieszkalno – usługowy Biedrzychowice 186a. 

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. 

W 2020 r. wprowadzono nową, stałą organizację 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. 

Ponadto w związku z wytycznymi pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli oznakowano 

na nowo strefę płatnego parkowania na Rynku, przez co uległa zmniejszeniu liczba 

miejsc postojowych do 133 szt. Równolegle strefa płatnego parkowania została 

powiększona o ulicę Zamkową co zwiększyło jej liczbę o 29miejsc. 
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Dochody ze strefy płatnego parkowania w 2020 r. wyniosły 77 295,65 zł. Poniesione 

koszty to natomiast: 7 318,01 zł (licencja, papier do parkometrów, opłata za używanie 

aplikacji płatniczej).  

W 2020 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 297 658,24 zł. 

Dowożeniem organizowanym przez gminę objęto  około 300 dzieci co stanowi 30,82 % 

wszystkich uczniów.  

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Gmina Głogówek wspólnie ze Starostwem Powiatowym  

w Prudniku , Gminą Prudnik i Gminą Lubrza zawarła z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa 

obowiązywała do 30 sierpnia 2020 r. W dniu 31.08.2020 Gmina Głogówek zawarła z tą 

samą firmą transportową umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2020 r.  

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

wydatki w wysokości  126 000 zł. 

Sprawy obywatelskie 
W 2020 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021. 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 2021 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 
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na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone 

zgodnie z niniejszą uchwałą. 

 

W trakcie 2020 r. określone w uchwale zasady nie uległy zmianie. 

Do urzędu wpłynęło w 2020 r. 46 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

W każdym przypadku informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej - 46 

Dotyczące zakresu ochrony środowiska 5 

Dotyczące spraw z zakresu oświatowego 4 

Dotyczące zakresu podatków i finansów publicznych  4 

Dotyczące Punktów Poboru Energii elektrycznej 2 

Dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej 2 

Dotyczące Inwestycji i wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy 

1 

Dotyczące wykorzystania technologii w rozwoju miasta 1 

Dotyczące kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 1 

Dotyczące diet Radnych 1 

Dotyczące mieszkań komunalnych i lokali mieszkalnych 2 

Dotyczące zakresu działania i funkcjonowania klubów i 
obiektów sportowych  

2 

Dotyczące danych sołtysów gminy  1 

Dotyczące dezynfekcji obszarów gminnych 1 

Dotyczące środków dezynfekcyjnych 1 

Dotyczące zakresu cyfryzacji gmin 1 

Dotyczące systemu informacji prawnych  1 

Dotyczące ograniczeń funkcjonowania placówek 
handlowych i zakazu sprzedaży alkoholu  

1 

Dotyczące gospodarki odpadami i nieczystościami płynnymi 2 

Dotyczące wsparcia podmiotów w dobie pandemii 1 

Dotyczące ewidencji ludności 2 

Dotyczące umów  związanych z doradztwem podatkowym i 
prawnym 

1 

Dotyczące liczby postępowań administracyjnych 1 

Dotyczące Zamówień Publicznych 1 

Dotyczące mniejszości niemieckich 1 

Dotyczące informacji z zakresu ochrony danych osobowych 1 

Dotyczące zatrudnionych radców prawnych 1 

Dotyczące informacji o wyborach prezydenckich  1 

Dotyczące fotowoltaiki 2 

Dotyczące umów obejmujących doradztwo podatkowe i 
prawne 

1 
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W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania 

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

zasadną była skarga na pracownika urzędu dotycząca opieszałości w załatwieniu sprawy. 

Pracownik został ukarany karą porządkową upomnienia. 

 

Z kolei przedmiotem skarg, które uznano za bezzasadne była: 

− skarga na Burmistrza Głogówka dotycząca nieumorzenia zaległości 

czynszowych, 

− skarga na pracownika urzędu dotycząca niewpisania mieszkańca do spisu 

wyborców, 

− skarga na pracownika urzędu dotycząca niedotrzymania terminów załatwiania 

spraw, 

− skarga na Dyrektora Domu Kultury w Głogówku dotycząca artykułu z lokalnej 

gazecie Życie Głogówka w którym błędnie wskazano pojęcia historyczne. 

W roku 2020 do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęło 6 petycji. 

Petycje złożone do Burmistrza 

Głogówka  

Petycje złożone do Rady Miejskiej w 

Głogówku 

Dotycząca wykonania rekonesansu w 

obszarze związanym z udostępnieniem 

przez Urząd płynów do dezynfekcji 

(petycja częściowo uwzględniona) 

Dotycząca zmiany przepisów prawa 

miejscowego - wprowadzenie lokalnej 

"tarczy antykryzysowej" (petycja 

nieuwzględniona) 

 Dotycząca ochrony zdrowia mieszkańców 

przed elektroskażeniem(petycja 

nieuwzględniona) 

 Dotycząca dofinansowania rodziców w 

zakresie edukacji ich dzieci (petycja 

nieuwzględniona) 

 Dotycząca oddania sprzętu (tabletów, 

którymi posługują się Radni) do dowolnej 

szkoły na terenie gminy Głogówek ze 

względu na epidemię koronawirusa 

oraz na nieporadność w obsłudze w/w 

sprzętu, ponadto szkolenia dla Radnych 

Rady Miejskiej w Głogówku w odniesieniu 

do braku odpowiedniego posługiwania się 

na sesjach mikrofonami oraz sprzętem, 

przyznania jednej diety Radnym, pomimo 

dwóch lub więcej posiedzeń w jednym dniu 

i publikacji wniosku na stronie internetowej 
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Urzędu (petycja częściowo 

uwzględniona) 

 Dotycząca przyjęcia Uchwały w związku z 

wykluczeniem społecznym mieszkańców 

gminy Głogówek z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych i sanitarnych, a co 

za tym idzie dobrowolne wyrażenie zgody 

przez obywateli na szczepienia przeciwko 

SARS-CoV-2 i  

publikacja wniosku na stronie internetowej 

urzędu (petycja nieuwzględniona) 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. funkcjonowało w gminie 48 organizacji pozarządowych,  

z kolei na dzień 31 grudnia 2020 r.: 49 organizacji. Szczegóły przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

1 stycznia 2020 r. 31 grudnia 2020 r. 

48 organizacji pozarządowych, 

 w tym: 

49 organizacji pozarządowych, 

 w tym: 

 2 fundacje  2 fundacje 

33 stowarzyszenia 33 stowarzyszenia 

8 klubów sportowych 

zarejestrowanych w 

ewidencji klubów 

sportowych 

8 klubów sportowych 

zarejestrowanych w 

ewidencji klubów 

sportowych 

2 koła gospodyń 

wiejskich 

3 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 55 000,00 – 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 18 600,00 – 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 55 000,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

z których wybrano ofertę organizacji LZS Zawada, opiewającą na kwotę 7 000,00 – 

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 

7 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

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

z których wybrano ofertę organizacji LZS Rzepcze, opiewającą na kwotę 7 000,00 – 

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 4 900,00 – 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 15 000,00 – 

zadanie zostało wykonane. 

 

W 2020 r. odbyło się 25 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na 

poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

L. p Sołectwo Data zebrania Frekwencja 

1. Biedrzychowice 18.09.2020 r. 2 % (14 os.) 

2. Błażejowice Dolne 22.09.2020 r. 10,13 % (15 os.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Ciesznów 12.09.2020 r. 22,38 % (15 os.) 

4. Chudoba 19.09.2020 r. 16,27 % (7 os.) 

5. Dzierżysławice 14.09.2020 r. 4, 93 % (18 os.) 

6. Głogowiec 15.09.2020 r. 4,57 % (7 os.) 
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7. Góreczno 25.09.2020 r. 8,86 % (8 os.) 

8. Kazimierz 23.09.2020 r. 4,77 % (16 os.)  

9. Kierpień 04.09.2020 r. 5 % (15 os.) 

10. Leśnik 11.09.2020 r. 12,63 % (12 os.) 

11. Mionów 11.09.2020 r. 7,17% (15 os.) 

12. Mochów 16.09.2020 r. 3,87 % (16 os.) 

13. Nowe Kotkowice 22.09.2020 r. 17,91 % (12 os) 

14. Racławice Śląskie 14.09.2020 r. 2,72 % (37 os.) 

15. Rzepcze 18.09.2020 r. 5,63 % (16 os.) 

16. Stare Kotkowice 16.09.2020 r. 3,57 % (14 os.) 

17. Szonów 24.09.2020 r. 3,75 % ( 18 os.) 

18. Tomice 22.09.2020 r. 20 % (17 os.) 

19. Twardawa 26.09.2020 r. 2,30 % (18 os.) 

20. Wierzch 21.09.2020 r. 4,09 % (16 os.) 

21. Wróblin 23.09.2020 r. 1,88 % (7 os.) 

22. Zawada 28.09.2020 r. 4,37 % (18 os.) 

23. Zwiastowice 20.08.2020 r. 5,47 % (12 os.) 

24. Głogówek-Winiary 19.08.2020 r. 3,05 % (37 os.) 

25. Głogówek-Oracze 10.09.2020 r. 1,75 % (18 os.) 

 

Jak wynika z powyżej przytoczonych danych, średni odsetek uczestnictwa mieszkańców 

gminy w zebraniach dotyczących podziału funduszu sołeckiego wynosił 3,98 %.  

Zauważyć należy, że każdorazowo mieszkańcy gminy byli informowani  

o przeprowadzanych zebraniach w sposób zgodny ze statutem. 

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy 

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku na terenie działania Komisariatu Policji  

w Głogówku wszczęto 201 postępowań przygotowawczych, w trakcie których 

stwierdzono łącznie 152 przestępstwa (w  roku 2019 r. –  wszczęto 191 postępowań  

i stwierdzono 211 przestępstw).  

Wskaźnik dynamiki wszczętych dochodzeń wyniósł 105,24 %, natomiast wskaźnik 

dynamiki stwierdzonych przestępstw wyniósł 72,04 %.  
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Prowadzone postępowania przygotowawcze w 83 przypadkach zakończono 

sporządzeniem aktu oskarżenia, z wykrywalnością łączną tych czynów równą 70,39%. 

W 85 sprawach wydano postanowienie o umorzeniu z powodu niewykrycia sprawcy 

przestępstwa.  

Skalę i strukturę przestępczości oraz poziom wykrywalności w roku 2019 i 2020 r. 

ilustruje poniższe zestawienie: 

 

Przestępstwa 

Dochodzenia i śledztwa 

wszczęte 
Przestępstwa stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte 

Wykrywalność 

% 

2019 2020 

 

Dynamika 

w % 

 

2019 2020 
Dynamika 

w % 
2019 2020 2019 2020 

 

Ogółem 

 

191 201 105,24 211 152 72,04 183 107 86,73 70,39 

 

Kryminalne 

 

123 137 106,20 140 111 79,29 116 72 82,86 64,86 

 

Gospodarcze 

 

24 27 112,50 36 13 36,11 32 7 88,89 53,85 

 

Drogowe 

 

35 23 65,71 31 20 64,52 31 20 100,0 100,0 

 

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 2 541,00 zł 

materiały remontowe 6 126,74 zł 

art. ochronne 1 325,08 zł 

termometr 139,99 zł 

art. medyczne 338,85 zł 

termowentylator 99,00 zł 
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środki do prania  434,70 zł 

uszczelka 107,98 zł 

węże pożarnicze 1 124,82 zł 

bosak 430,00 zł 

ubranie specjalne  4 182,00 zł 

elektrody do deflibrylatora 206,85 zł 

regały magazynowe 775,00 zł 

aparat tlenowy-wymiana 799,50 zł 

zamgławiacz 10 900,00 zł 

2. 
OSP Racławice 

Śląskie 

środki do prania  110,00 zł 

węże pożarnicze 1 462,26 zł 

motopompa szlamowa 1 326,67 zł 

detektor wielogazow FS 4 000,00 zł 

logo FS (1500,00 zł) 2 100,00 zł 

3. OSP Szonów 

łańcuch tnący 134,00 zł 

kurtki lekkie OSP 3 124,00 zł 

naprawa żaluzji w samochodzie 300,00 zł 

cement  159,01 zł 

4. OSP Mochów 

węże pożarnicze 755,44 zł 

wodery 330,01 zł 

środki czystości 102,81 zł 

naprawa bramy 200,00 zł 

ubranie specjalne  1 000,00 zł 

5. OSP Rzepcze 
wąż pożarniczy 353,41 zł 

Radiostacja nasobna 1 326,67 zł 

6. 
OSP Stare 

Kotkowice 

aparaty tlenowe  6 207,00 zł 

naprawa stacji obiektowej 861,00 zł 

drabina 7 000,00 zł 

7. OSP Twardawa ubranie specjalne FS 5 600,00 zł 

8. OSP Wierzch  
węże pożarnicze FS 1 819,48 zł 

koszule 886,35 zł 

9. 
OSP 

Zwiastowice 

tarcza, kurtyna wodna 999,30 zł 

drzwi 1 906,50 zł 

 Razem 71 595,42 zł 

 

 

Lp. 

Nazwa 

jednostki 

Remonty samochodów/ przeglądy 

techniczne/ubezpieczenia/paliwo Kwota 

1. OSP Głogówek 

ubezpieczenie 6 193,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 351,00 zł 

serwis samochodu 3 199,99 zł 

naprawa samochodu 12 259,39 
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przegląd sprężarki 1 439,10 zł 

akumulator 1 409,80 zł 

paliwo  6850,15 zł 

2. 
OSP Racławice 

Śląskie 

ubezpieczenie 833,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 406,00 zł 

przegląd techniczny przyczepy 93,00 zł 

naprawa samochodu 3 839,84 zł 

paliwo  3063,16 zł 

3. OSP Szonów 

ubezpieczenie 758,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 330,00 zł 

naprawa samochodu 1 572,60 zł 

paliwo  1142,19 zł 

4. 

OSP 

Biedrzychowice 

ubezpieczenie 266,00 zł 

naprawa samochodu 1 537,50 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo  957,23 zł 

5. 
OSP 

Dzierżysławice  

ubezpieczenie 535,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

akumulator 1 174,63 zł 

paliwo  316,30 zł 

6. OSP Kazimierz 

ubezpieczenie 277,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

naprawa samochodu 4 192,56 zł 

paliwo  698,56 zł 

7. OSP Kierpień 

ubezpieczenie 256,00 zł 

paliwo  56,04 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

8. OSP Mionów 

paliwo  200,15 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

ubezpieczenie 352,00 zł 

9. OSP Mochów 

ubezpieczenie 826,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo  509,30 zł 

10. OSP Rzepcze 

przegląd techniczny samochodu 148,00 zł 

paliwo  256,05 zł 

ubezpieczenie 523,00 zł 

11. 
OSP Stare 

Kotkowice 

ubezpieczenie 350,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo  679,24 zł 

12. OSP Twardawa 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

naprawa samochodu 1 004,25 zł 

paliwo  654,27 zł 
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ubezpieczenie 511,00 zł 

  

13. 
OSP Wierzch  

przegląd 203,00 zł 

paliwo  364,59 zł  

ubezpieczenie 499,00 zł 

14. OSP Wróblin 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

paliwo  718,75 zł 

ubezpieczenie 487,00 zł 

15. 

  

OSP 

Zwiastowice 

  

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

naprawa samochodu 2 543,92 zł 

paliwo  721,78 zł 

ubezpieczenie 277,00 zł 

  

pozostałe 

ubezpieczenie członków OSP Gminy 

Głogówek 4 920,00 zł 

przegląd i naprawa aparatów oddechowych 

jednostek Gminy Głogówek 14 640,69 zł 

przegląd ratowniczych urządzeń 

hydraulicznych jednostek Gminy Głogówek 18 327,00 zł 

Razem 88 565,27 zł 

 

 

 

Lp. 
Nazwa 

jednostki Remonty/Inwestycje Kwota 

1. OSP Głogówek 

zakup i montaż oświetlenia 713,40 zł 

wykonanie robót elektrycznych 7 002,39 zł 

usługi kominiarskie 200,00 zł 

wyliczenie efektu ekologicznego 2 200,00 zł 

opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 1 220,25 zł 

wymiana źródeł ciepła 21 364,63 zł 

malowanie elewacji 13 002,00 zł 

powiększenie placu manewrowego 32 061,68 zł 

2. 
OSP Racławice 

Śląskie 

remont dachu 1 940,00 zł 

prace remontowe 2 706,00 zł 

wymiana instalacji elektrycznej 3 500,00 zł 

3. OSP Szonów 
wykonanie dokumentacji technicznej 
rozbudowy remizy 13 480,00 zł 

4. OSP Kazimierz 
brama przemysłowa 9 741,60 zł 

remont remizy 1 272,44 zł 

Razem 110 404,39 zł 

 

Gmina Głogówek może pochwalić się dużą liczebnością członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  

 

Członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 225 

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')
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W 2020 roku odbyły się szkolenia organizowane przez Komendę Powiatową PSP  

w Prudniku w których udział wzięło 11 osób, które brało udział w szkoleniu 

podstawowym. 

 

Dodatkowo Gmina Głogówek przeznaczyła 3542,00 zł na szkolenia w zakresie 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szkolenia z zakresu dekontaminacji zgodnej  

z wytycznymi CDC i WHO. 

 

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 Opel Vivaro 2004 

7. Kazimierz DAF 1995 

8. Kierpień Daimler Benz 1981 

9. Mionów Magirus-Deutz-FM192T 1979 

10. Mochów Opel MOVANO 2019 

11. Racławice Śląskie Renault G270 Manager 1995 

12. Racławice Śląskie  Steyr 690 1976 

13. Racławice Śląskie IFA HL900 (przyczepa) 1981 

14. Rzepcze Daimler-Benz 1988 

15. Stare Kotkowice Magirus-Deutz-FM192T 1980 

16. Szonów Jelcz 325 1983 

17. Szonów IVECO UNIC 165-24 1988 

18. Twardawa IVECO UNIC -175 1991 

19. Wierzch RENAULT J500A 1996 

20. Wróblin Magirus-Deutz 1976 

21. Zwiastowice IVECO EURO CARGO 130 E23 1996 
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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 

Rok 2020 247 56 800,00 

 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w 2020 r. 

Lp. Jednostka OSP Łącznie Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

1 Głogówek 129 44 78 7 

2 Racławice Śl. 55 20 31 4 

3 Szonów 23 10 11 2 

4 Biedrzychowice 14 8 4 2  

5 Dzierżysławice 6 1 5 0 

6 Kazimierz 8 3 5 0 

7 Kierpień 5 2 3 0  

8 Mionów 2 1 1  0 

9 Mochów 23 3 20  0 

10 Rzepce 6 2 4  0 
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11 Stare Kotkowice 18 1 17  0 

12 Twardawa 9 4 4 1  

13 Wierzch 5 3 2 0 

14 Wróblin 5 1 4 0 

15 Zwiastowice 10 7 3 0 

 

Gmina Głogówek wzięła udział w projekcie unijnym „Opolskie przeciw COVID-19” 

realizowanym przez Urząd Marszałkowski. Każda jednostka otrzymała darmowy pakiet 

ochronny w którego skład wchodziły: 

Nazwa Szt./l 

półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami klasy FFP3 24 

półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami klasy FFP2 24 

rękawiczki jednorazowe 400 

kombinezony ochronne 24 

gogle ochronne 12 

maseczki chirurgiczne 200 

płyny do dezynfekcji ciała 5 

płyny do dezynfekcji powierzchni 10 

przyłbice 6 

worki na odpady 10 

opryskiwacz 1 

 

Gmina Głogówek w roku 2020 zakupiła zamgławiacz do przeprowadzania dezynfekcji 

pomieszczeń metodą zadymiania. Urządzenie może być używane zarówno na otwartych 

przestrzeniach, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Koszt zakupu wyniósł 10 900,00 

zł. Urządzenie powierzono OSP Głogówek. 
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Edukacja 

W gminie w 2020 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, 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 2020 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 48(2) 50(2) 58(3) 64(3) 15(1) 63(3) 66(3) 46(2) 410(19) 

SP nr 2 w Głogówku 33(2) 37(2) 27(2) 22(2) 9(1) 30(2) 37(2) 21(1) 216(14) 

SP  Biedrzychowice 9(1) 13(1) 10(1) 14(1) 0(0) 12(1) 17(1) 11(1) 86(7) 

SP  Twardawa 5 (1) 0 (0) 9(1) 4 (1)  3(1) 0 (0) 9 (1) 0(0) 30(5) 

SP  Szonów 8(1) 12(1) 7(1) 7(1) 8(1) 11(1) 7(1) 7(1) 67(8) 

SP  Racławice Śl. 8(1) 9(1) 14(1) 9(1) 8(1) 19(1) 14(1) 14(1)  95 (8) 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach Liczba dzieci Liczba oddziałów 

O/P przy SP nr 1 w Głogówku 25 1 

O/P przy SP w Szonowie 30 2 

O/P przy SP w Twardawie 25 1 

 

Przedszkola Liczba dzieci Liczba oddziałów 

PP nr 3 w Głogówku 
Oddział Wróblin 
Oddział  Biedrzychowice 

109 6 

PP nr 4 w Głogówku 
Oddział Oracze 
Oddział Kierpień 

191 8 

PP w Racławicach Śl. 
Oddział Wierzch 
Oddział Zawada 

55 3 

 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

SP nr 4 Specjalna 56 7 

Szkoła Zawodowa Specjalna 8 2 
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Zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze SOSW 

7 

 

 

2 

 

 

Internat  20 2 

 

SZKOŁY 

Średni koszt kształcenia ucznia szkoły podstawowej wynosił w 2020 r. 14 790,65 zł. 

 

 

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

kształtowały się następująco: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – 10 652,59 zł 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – 15 992,73 zł 

• Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach - 18 499,58 zł 

• Szkoła Podstawowa w Szonowie – 21 123,04 zł 

• Szkoła Podstawowa w Twardawie - 27 422,17 zł 

• Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. – 17 904,74 zł 
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poszczególnych szkołach dla któych organem 

prowadzącym jest Gmina Głogówek wyrażony w 
złotówkach

Koszt kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach dla któych organem
prowadzącym jest Gmina Głogówek wyrażony w złotówkach
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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, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Internat). 

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2020 r. uczęszczało średnio  

71 uczniów. Koszt kształcenia ucznia wyniósł 46 368,74 zł.  

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

kształtowały się następująco: 

 Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna – 40 724,88 zł 

 Szkoła Zawodowa Specjalna - 35 479,46 zł 

 SOSW (Internat) - 32 742,64 zł 

W trzech szkołach podstawowych funkcjonowały Oddziały Przedszkolne.  

W 2020 r. uczęszczało do nich 80 dzieci. Średni koszt kształcenia w tych placówkach 

wynosił 12 755,71 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 – 8 465,11 zł 

 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szonowie – 11 433,39 zł 

 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Twardawie – 14 781,41 zł 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 22 068 126,30 zł, z czego 13 492 004,86 zł (61,14 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 
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We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 967 uczennic  

i uczniów w szkołach podstawowych, 435 dzieci w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych oraz 8 uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. 

 

Do jednej klasy  uczęszczało w 2020 r. średnio 15,00 osób. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Głogówku – 21,23 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej 

w Twardawie  – 6,13 uczniów w klasie. W pozostałych szkołach średnia liczba uczniów 

w 2020 r. kształtowała się następująco:  Szkoła Podstawowa Nr 2  

w Głogówku 16,32 osób, Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach – 11,81 osób, Szkoła 

Podstawowa w Szonowie – 8,38 osób, Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. – 12,96 osób. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na oddział przypadało średnio 8,09 

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 8,62, Szkoła  Zawodowa Specjalna 4,67, SOSW Internat 9,67 osób na 

oddział. 

W Oddziałach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało średnio 19,83 

osób na oddział. W poszczególnych szkołach: oddział Przedszkolny przy SP nr 1  

w Głogówku – 24,33 osób, oddział Przedszkolny przy SP w Twardawie – 22,33 osób, 

oddział Przedszkolny przy SP w Szonowie – 16,33 osób. 

W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych zatrudniono 123,75 

nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1,11 

nauczycielek/nauczycieli stażystów, 12,00 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 

22,73 nauczycieli mianowanych, 89,91  nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2020 r. 

zwolniono (przejście na emeryturę) 1 nauczyciela dyplomowanego ,w przeliczeniu na 

pełne etaty 1,0 . Na jedną nauczycielkę/ jednego nauczyciela (w przeliczeniu na pełne 

etaty) przypada średnio 7,98 uczennic i uczniów szkół podstawowych. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zatrudniono 26,75  nauczycielek  

i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0,00 nauczycielek/nauczycieli 

stażystów, 5,00 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 3,11  nauczycieli mianowanych, 

18,64 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/ jednego nauczyciela  

(w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 2,65 uczennic i uczniów. 

W 2020 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”. 

L.P. PROGRAMY 
RZĄDOWE 

KWOTA 
DOTACJI 

WYKONANIE UDZIAŁ 
WŁASNY 

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

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

3. Stypendia szkolne 43 640,00 38 962,00 9 741,67 
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4. Aktywna tablica 14 000,00 14 000,00 3 500,00 

5. Zdalna szkolna 69 000,00 68 970,16 0,00 

6. Zdalna Szkoła + 54 919,20 54 919,25 0,00 

 

W ramach grantów „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ZDALNA SZKOŁA  

i ZDALNA SZKOŁA + pozyskano 50 laptopów , które przekazano do dyspozycji uczniów. 

W 2020 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 66.669 zł Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku zakupiła pomoce dydaktyczne do  

geografii, biologii, chemii i fizyki. 

W 2020 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 297 658,24 zł. 

Dowożeniem organizowanym przez gminę objęto około 300 dzieci co stanowi 30,82 % 

wszystkich uczniów.  

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Gmina Głogówek wspólnie ze Starostwem Powiatowym  

w Prudniku, Gminą Prudnik i Gminą Lubrza zawarła z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa 

obowiązywała do 30 sierpnia 2020 r. W dniu 31.08.2020 Gmina Głogówek zawarła z tą 

samą firmą transportową umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2020 r.  W 2020 r. Gmina za usługi 

związane z publicznym transportem zbiorowym  poniosła wydatki  

w wysokości 126 000 zł. 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK 

W 2020 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne:  

1. Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi  
w Biedrzychowicach i Wróblinie,  

2. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi  
w Głogówku – Oracze, Kierpień  

3. Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. z oddziałami zamiejscowymi  
w Zawadzie i Wierzchu.  

Do gminnych przedszkoli uczęszczało średnio 375 dzieci, w 17,5 oddziałach. Średnio do 

oddziału przedszkolnego uczęszczało w 2020 r. 21,43 dzieci. Do Przedszkola Publicznego 

nr 3 w Głogówku uczęszczało średnio 121 dzieci w 6 oddziałach – średnia na oddział 20,17 

dziecka, do Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku uczęszczało średnio 191 dzieci  

w 8 oddziałach – średnia na oddział 23,88 dziecka, do Przedszkola Publicznego  

w Racławicach Śl. uczęszczało średnio 63 dzieci w 3,5 oddziałach – średnia na oddział 

18,00 dziecka. 

W poszczególnych przedszkolach zatrudniono 31,60 nauczycielek (w przeliczeniu na 

pełne etaty), w tym 2,68 nauczycieli stażystów, 6,64 nauczycieli kontraktowych, 4,09 
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nauczycieli mianowanych, 18,19  nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2020 r. 

zwolniono (przejście na emeryturę) 2 nauczycieli dyplomowanych, w przeliczeniu na 

pełne etaty 2,0. Na jedną nauczycielkę (w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 

11,87 uczniów przedszkola.  

Średni koszt kształcenia w przedszkolach wynosił 11 177,32 zł. W poszczególnych 

przedszkolach wynosił odpowiednio : 

 Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku 12 817,06 zł 

 Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku 10 125,95 zł 

 Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. 12 989,67 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 2020 r. objętych było ogółem 40 dzieci w mieście.  

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

pracowników obsługi. 

W 2020 roku na prowadzenie Żłobka gmina wydała 463 494,20 zł. 

Średni koszt poniesiony na dziecko w żłobku wynosił w 2020 r. 11 587,36 zł  

BIBLIOTEKI 

W gminie Głogówek w 2020 r. funkcjonowało  9 bibliotek (miejska + filie biblioteczne).  
Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest budynek biblioteki, 
znajdującej  się przy ulicy Batorego 10. 
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił  75403 woluminy, zaś na koniec roku  
75233 woluminy (w 2020 roku wycofano 1274  woluminy).  

W 2020 roku zarejestrowano 1306  czytelniczek i czytelników. W ciągu roku z usług 
poszczególnych bibliotek skorzystało 3306 użytkowników, którzy skorzystali łącznie  
z 13973 książek i czasopism.  

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o książki z zakresu literatury pięknej 
i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Poszczególne biblioteki 
zatrudniały 11 pracowników. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 14 komputerów, w tym 14 komputerów  
z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniały wszystkie 
biblioteki W 2020 r. możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień 
zapewniła biblioteka w Głogówku. Biblioteka posiada własną stronę internetową oraz 
profil na Facebooku. Informacje o działalności biblioteki umieszczane są również na 
stronie Domu Kultury oraz plakatach i ulotkach informacyjnych. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 r. w dalszym ciągu czytelnicy MiGBP mieli 
bezpłatny dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra. 

W 2020 r. biblioteki zorganizowały kilkadziesiąt,  różnego rodzaju spotkań, mających na 
celu promocję czytelnictwa. 

Ważniejsze imprezy zorganizowane  przez bibliotekę w 2020 roku: 

 17 lutego 2020 r. zorganizowano  gry i zabawy literackie w ramach ferii 

zimowych.  

 5 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie” Włóczykij – wędrówki w nieznane”- gry 

i zabawy przygotowane na podstawie książki „W Dolinie Muminków” z okazji 

Dnia Włóczykija.  

 22 października 2020 r., w sali widowiskowej MGOK, odbyło się spotkanie  

z Jackiem Fedorowiczem- dziennikarzem, aktorem i malarzem.  Niezwykle 

utalentowany artysta porwał publiczność swoja erudycją, poczuciem humoru  

i talentem obserwatorskim. Wspominał m.in. historie związane z powstawaniem 

filmów kilkadziesiąt lat temu. Te przytoczone opowieści i wiele innych można 

znaleźć w jego ostatniej książce „Mistrz offu”. Pisarz wspominał także swoją 

książkę z 2018 r. – „Chamo Sapiens”. 

Moderatorem spotkania był dziennikarz – Marcin Michrowski. Spotkanie odbyło się  
w ramach akcji „Zaczytane Opolskie”. 

Podczas imprezy z okazji „Dnia Kobiet” organizowanej w MGOK 8 marca, biblioteka 
wystawiła swoje stoisko z nowościami czytelniczymi oraz z ulotkami o pracy MiGBP. 
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.   

 

W czasie pandemii  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głogówku rozpoczęła 
akcję „Książka na telefon”, która trwa do tej pory.  Po wcześniejszym telefonicznym 
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zamówieniu książek, bibliotekarki dostarczają zamówione tytuły pod wskazany adres.  
Jest to duże ułatwienie dla osób starszych, chorych lub niemających możliwości dostania 
się do biblioteki.  

Bibliotekarki z biblioteki głównej i filii bibliotecznych starają się wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom czytelników. Nie tylko wypożyczają książki i opiekują się zbiorami 

bibliotecznymi, ale odwiedzają także młodych czytelników w przedszkolach i szkołach.  

 

 

Przeprowadzają zajęcia na różne interesujące tematy, promując przy tym czytelnictwo. 

Podczas zajęć bibliotekarki czytają fragmenty książek, omawiają z dziećmi tematykę 

poruszaną w lekturze, przeprowadzają różne zabawy edukacyjne i wykonują prace 

plastyczne. Na zakończenie zajęć uczestnikom spotkania wypożyczają książki. Czasem 

to dzieci wraz z nauczycielką odwiedzają bibliotekę. Wtedy najlepiej poznają specyfikę 

pracy w bibliotece. Dzięki współpracy bibliotek z przedszkolami i szkołami, rosną nam 

młodzi czytelnicy, którzy chętnie odwiedzają to niezwykłe miejsce, jakim jest biblioteka.  
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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: 

Chór Glogovia, prowadzony przez p. Oskara Koziołka, na stałe związał się ze 

środowiskiem. Występuje nie tylko na oficjalnych uroczystościach gminnych  



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 98 

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 M-GOK 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, latinofit, salsa solo, akrobatyka, baby balet i wiele innych. Studio Piosenki 

- zajęcia wokalne, w których uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej, jak i grupa 

przedszkolaków. Cel tych zajęć, to przede wszystkim rozbudzanie zamiłowania do 
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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, 

Samstagskursoraz Jugendbox. W ciągu tygodnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

odwiedza około 600 osób, które dzięki tak licznym kółkom zainteresowań, mogą 

rozwijać swoje talenty, zainteresowania oraz spędzać pożytecznie czas pobudzając 

wyobraźnię i swoje umiejętności.  

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.  

W roku 2020 ze względów epidemicznych, działalność MGOK wystawiona została na 

próbę, a przecież dom kultury to miejsce upowszechniania i udostępniania kultury oraz 

sztuki. Zatrzymanie pracy sprawiło, że rozpoczął się zmieniać społeczny model 

uczestnictwa w kulturze. Relacje między ludźmi były coraz słabsze. Coraz więcej 

uczestników kultury zaczęło korzystać z form wirtualnych.  

Tak tez działo się w przypadku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku. 

Zajęcia, które przed pandemią cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród 

uczestników musiały zostać przeniesione do sieci. Byliśmy  aktywni i staraliśmy się 

proponować naszym odbiorcom jak najwięcej, zmieniła się tylko forma przekazu. 

Główną platformą, dzięki której komunikowano się z  odbiorcami stał się Facebook.  

Dzięki innowacyjnym pomysłom, przy udziale narzędzi technicznych jakim jest 

niewątpliwie Internet zachęcano odbiorców do korzystania z propozycji ciekawych 

zajęć, wirtualnego zwiedzania, słuchania koncertów, czytania, oglądania  

i kontemplowania sztuki. 

Poza tym wprowadzono cykl spotkań pod nazwą „Kulturalne spotkanie na małym 

ekranie”, w którym prezentowano ciekawych mieszkańców gminy Głogówek, ich talent, 

zainteresowania, hobby. 

W roku 2020 w wersji on-line realizowaliśmy naukę gry na instrumentach muzycznych. 

Zdalnie prowadzone były również zajęcia manualne, teatralne. Z powodzeniem 

funkcjonowało także głogóweckie studio piosenki. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna działająca w strukturze MGOK realizowała swoje 

statutowe zadania, chociaż w innym wymiarze i na innych warunkach. Mając na uwadze 
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bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia 

koronawirusem odbiorców oraz pracowników wprowadzono akcję „Książka na telefon”. 

Czytelnicy mogli zamówić telefonicznie wybraną przez siebie pozycję,  

a pracownicy MiGBP dowozili je pod wskazany adres.  Ze względu na spore 

zainteresowanie akcją postanowiliśmy utrzymać ten sposób wypożyczeń książki i do 

chwili obecnej, na życzenie klienta, dowozimy woluminy do domów tych, którzy sami 

nie mogą korzystać z naszych bibliotek (osoby chore, starsze, na kwarantannie). 

Pomimo pandemii i wielu ograniczeń, nakazów i zakazów udało  się zrealizować również 

kilka imprez, wydarzeń i koncertów np.:  

• 12.01.2020 r. - 28 finał WOŚP pod hasłem: „Dla dziecięcej medycyny zabiegowej” 

Wolontariusze głogóweckiego sztabu kwestowali w Głogówku,  

w Biedrzychowicach, Golczowicach, Starych Kotkowicach oraz Naczęsławicach. 

Ponadto puszki sztabowe stacjonowały w M-GOK w Głogówku oraz w Pizzerii 

Angelo. Razem zebraliśmy 18.751,85 zł. 

• 17.01.2020 r. M-GOK gościł znanego kabareciarza Roberta Korólczyka 
z widowiskiem ONE MAN SHOW. 

 

• 17.01.2020r. Głogówecka Akademia Wiedzy 

• 18.01.2020r. Opolskie Kino Objazdowe 

• 21.01.2020r. odbył się koncert kolęd wychowanków ogniska muzycznego 

działającego przy M-GOK w Głogówku, wystąpili uczniowie z klas: Dominiki 

Korasiak, Karoliny Siwoń, Marcina Imiołka, Władysława Mołdrzyka, Rafaela 

Weinerta i Roberta Wursta 

• 22.01.2020r. odbył się „Zimowy Koncert”- klasa fortepianu i gitary, uczestnikami 

byli wychowankowie ogniska muzycznego działającego przy M-GOK  

w Głogówku. Wystąpili uczniowie: Mirosławy Ignac i Łukasza Goliszewskiego 
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• 26.01.2020 r. w kościele pw. św. Bartłomieja  Ap. w Głogówku odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu chórów, orkiestr i zespołów działających przy MGOK 

• 29.01.2020 r. odbył się „Zimowy koncert”- studia piosenki  działającego przy  
M-GOK w Głogówku. 31.01.2020 r. Głogówecki Klubu Dobrego Filmu 

• 7.02.2020 r. Głogówecka Akademia Wiedzy.  

• 15 lutego 2020 r. W M-GOK w Głogówku z okazji  walentynek gościł Toby  
z Monachium w koncercie pod tytułem „Czerwone Róże”.  

 

• 16.02.2020 r  Opolskie Kino Objazdowe.  

• 28 lutego2020 r. Głogówecki Klub Dobrego Filmu  

• 7.03.2020 r.  Opolskie Kino Objazdowe.   

• 8.03.2020 r . Po raz pierwszy w M-GOK w Głogówku odbył się „Wieczór dla 

Kobiet” . Na ten szczególny dzień Burmistrz Głogówka zaprosił wszystkie Panie 

z terenu gminy Głogówek. W ten niezwykły wieczór zaprezentowały się również 

renomowane firmy kosmetyczne: Mary Kay, Souvre, Oriflame, Avon oraz 

produkty Tupperware.  Płeć piękna została poczęstowana darmową kawą, 

ciastem i zaproszona na  film „Kobiety” w gwiazdorskiej obsadzie.  
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Ferie zimowe.  W dniach od 17.02.2020r do 21.02.2020r. odbyły się  Dni Otwarte Domu 

Kultury w Głogówku. Zabrakło zimowej aury i upragnionego śniegu dlatego M-GOK  

w Głogówku chcąc umilić dzieciom ferie zaprosił najmłodszych z całej gminy do 

wspólnego spędzenia czasu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dzieci miło 

spędziły zimowe dni uczestnicząc w różnorodnych zajęciach. 

 

Pożegnanie lata - 12 września  na placu rekreacyjnym  Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Głogówku odbyło się muzyczne Pożegnanie Lata!  Wystąpili wysokiej klasy 
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muzycy Big Bandu Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka 

- instruktora naszego ośrodka kultury, Mażoretki "Uśmiech" z Tworkowa k. Raciborza, 

uczniowie Ogniska Muzycznego MGOK w Głogówku oraz wokaliści Głogóweckiego 

Studia Piosenki. Ponadto dla najmłodszych zaplanowano wiele atrakcji tj. malowanie 

twarzy, gry i zabawy oraz dmuchańce. Cały koncert dedykowany był Rafałowi Kuśkowi 

ze Ściborowic, wieloletniemu  uczniowi Ogniska Muzycznego MGOK w Głogówku, 

który zmaga się z chorobą nowotworową. Podczas wydarzenia była również możliwość 

wsparcia finansowego chłopca.  

 

Jesteśmy EKO!! 

"Nie ważne ile mamy lat dla nas ważny jest ten świat" pod takim hasłem 19 września 

2020r.  odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku warsztaty „EKO-

logiczne” sfinansowane z programu "Moje miejsce na Ziemi" Fundacji ORLEN. 

Przygodę proekologiczną rozpoczęto od warsztatów manualnych dla wychowanków 

Specjalnego – Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. Sami tworzyli ciekawe 

zakładki do książek oraz kukiełki z drewnianych łyżek kuchennych, które później 

wykorzystano przy zabawie w teatrzyk. Sobotnie zajęcia miały charakter otwarty  

i bezpłatny. Uczestnicy szyli torby na zakupy wielokrotnego użytku oraz woreczki na 

owoce i warzywa, tworzyli kwiaty z kamieni oraz naturalne środki chemiczne  

i czyszczące. Dodatkowo, podczas zajęć przedstawione zostały zasady prawidłowego 

segregowania odpadów, zakazy, nakazy i obowiązki dotyczące przebywania w lesie. 

Prelekcje dot. ochrony środowiska oraz zajęcia techniczne i plastyczne poprowadzili 

prawdziwi fachowcy, a wokół budynku MGOK uczestnicy posadzili nowe kwiaty, krzewy 

i drzewa.   
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W ramach projektu ogłoszono również  konkurs plastyczny pn. "Eko-świat w obrazie". 

W sumie wpłynęło 29 prac plastycznych dzieci z Głogówka i okolic. Ocenie podlegały 

takie kryteria jak przekaż promujący ekologię, pomysłowość, samodzielność wykonania 

prac przez dzieci oraz ogólne wrażenia estetyczne.  

Zajęcia letnie – półkolonie  

Jednym z interesujących pomysłów na spędzenie wolnego czasu dla najmłodszych 

mieszkańców Gminy Głogówek stanowiły półkolonie organizowane przez Urząd Miejski 

w Głogówku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.  Zajęcia odbywały się w formie 

zabawy, przygody, współpracy w grupie. Dzieci poznawały historie naszego miasta, 

uczestniczyły w zajęciach manualnych, plastycznych, muzealnych. Brały czynny udział 

w warsztatach kulinarnych w farskiej stodole w Biedrzychowicach. Podczas zajęć 

medialnych uczestnicy mieli okazję poznać tajniki pracy redaktora gazety, w dalszej 

części mogli oswajać się  z mikrofonem czego efektem jest krótki film o tym „Za co dzieci 

kochają Głogówek”. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Głogówek uczestnicy 

wypoczynku mieli zagwarantowany bezpłatny udział we wszystkich zajęciach i 

warsztatach organizowanych w ramach półkolonii. Zapewniony został również 

bezpłatny posiłek i ubezpieczenie.  Wiele godzin uczestnicy półkolonii spędzili na 

świeżym powietrzu biorąc udział w olimpiadzie sportowej, w grach terenowych i 

harcach na urządzeniach dmuchanych. Brały udział w lekcjach prowadzonych przez 

funkcjonariusza policji oraz inspektora PIP, którzy instruowali jak bezpiecznie 

zachowywać się podczas wakacji. Uczestnicy półkolonii zwiedzali również remizę 

strażacką OSP Głogówek oraz brały czynny udział w warsztatach z przesympatycznymi, 

mięciutkimi alpakami w Puchatej Zagrodzie.  W koloniach udział wzięło ponad 100 

dzieci z terenu gminy Głogówek. 
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Na zakończenie turnusu uczestnicy wybrali się na wycieczkę rowerową do Mochowa. 

Na tamtejszym placu rekreacyjnym, przygotowano kreatywne zajęcia sportowe  

i integracyjne. Na pamiątkę każdy  z uczestników półkolonii otrzymał od Burmistrza 

Głogówka upominki oraz koszulkę z logo” WAKACJE Głogówek 2020”, która miała 

przypominać o wspólnie spędzonym czasie.  

Działalność Muzeum Regionalnego w Głogówku w 2020 roku również była znacząco 

ograniczona za sprawą ogólnej sytuacji pandemicznej, co skutkowało przede wszystkim 

zmniejszoną liczbą usług turystycznych oraz ograniczoną liczbą zajęć muzealnych dla 

dzieci i młodzieży w okresach obostrzeń ogólnonarodowych – w porównaniu do lat 

poprzednich.  

Wykaz zadań i realizacji w układzie chronologicznym: 

• Przygotowanie opracowania merytorycznego do projektu „Przebudowa Zamku 

w Głogówku na centrum kulturalno–szkoleniowe” przygotowanego przez 

Gminę Głogówek w ramach ubiegania się ośrodki finansowe z EEA and Norway 

Grants (w tym m.in. pracowanie działalności edukacyjnej i artystycznej 
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muzeum i zamku na lata 2021-2028; przeprowadzenie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Głogówka, przygotowanie umów partnerskich z instytucjami  

z kraju i zagranicy oraz stworzenie nowych kontaktów do umów partnerskich  

z dawnymi siedzibami Oppersdorffów w Czechach – zamkiem Castolovice, 

Zamkiem Bouzov i zamkiem Frydek Mistek; koordynacja działań z partnerem 

norweskim - The NorwegianSociety of Composers and Lyricists; spotkania 

konsultacyjne dotyczące perspektyw adaptacji zamku górnego w projekcie 

Fundacji Artystycznej Hestii). 

• Cykl lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży do wystawy etnograficznej „Na 
początku był dźwięk, czyli antymuzyka i nie-instrumenty” z Muzeum 
Śląska Opolskiego. 

• Cykl lekcji muzealnych o malarstwie przedstawieniowym dla dzieci i młodzieży 
oraz finisaż wystawy „Dominik Woźniak. Malarstwo i rysunek” (30.01.2020)  
z udziałem TVP Opole. Podczas finisażu artysta prowadził warsztaty  
z malarstwa dla laureatów Konkursu im. Jana Cybisa a powstały obraz 
wielkoformatowy podarowany został do zbiorów Muzeum. 

• Ferie w muzeum – „Książka średniowieczna” – cykl warsztatów dla dzieci  
i młodzieży. 

• Przygotowanie i otwarcie wystawy „Nie do zabawy – lalki z całego świata” 
(24.02.2020) ze zbiorów prywatnych Hanny Seredyńskiej, kolekcjonerki  
z Wrocławia. Ekspozycja prezentowała 250 lalek z XIX i XX wieku. Lekcje do 
wystawy prowadzone były w marcu. 

 

• Realizacja filmu „Wirtualny spacer po Głogówku” dla SchlesienJournal. 

• Realizacja dwóch opracowań historycznych do dziejów Głogówka dla 
Miesięcznika „Śląsk”: 

- „Forteca, gdzie gościł polski król” 

- „ Ten zamek inspirował Beethovena” 

• Koncert kameralny duetu: MACIEJ ŁOBOS (fortepian) i MARTYNA 
MAGOSZ (skrzypce).  
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• Realizacja koncertu gwiazd polskiej estrady jazzowej: MATEUSZ SMOCZYŃSKI 
i TOMASZ WENDT DUO w Hotelu Salve. W Programie standardy jazzowe oraz 
kompozycje autorskie artystów 

 

 

• W ramach festiwalu ŚLĄSKIE LATOMUZYCZNE organizacja corocznego 
koncertu HEURIGER. W 2020 roku pt. „Tanga argentyńskie i polskie”,  
w wykonaniu: ALEKSANDRA BUGAJ & GRUPO GARDEL w składzie: EWA 
TOMASZEWSKA – fortepian, MIROSŁAW MAŁY – kontrabas, TOMASZ 
TOMASZEWSKI – skrzypce i PIOTR TOMASZEWSKI - prowadzenie koncertu. 

• „Historia piłki kopanej” – przygotowanie i realizacja lekcji dla dzieci  
i młodzieży klubu APN Głogówek. 

• Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „POZA MIASTEM! Sowiniec jako 
nieoficjalne centrum czechosłowackiej kultury 1974–1989” – kolekcji sztuki 
antyreżimowej ze zbiorów profesora Jindřicha Štreita – jeden z najbardziej 
znaczących czeskich fotografików, który zorganizował ponad sześćdziesiąt 
monograficznych i zbiorowych pokazów prac wykonanych przez niewygodnych 
dla ówczesnego reżimu artystów.  

• Współrealizacja z Wochenblatt.pl programu pt. ZU BESUCH IN KLEIN 
BERLIN/Z WIZYTĄ W MAŁYM BERLINIE. 
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• VII Szlachecki weekend realizowany we współpracy z Centrum Kultury 
Śląskiej w Nakle Śląskim i Polskie Radio Katowice - spotkanie naukowe 
„Świetność i splendor śląskiej arystokracji” z udziałem różnych instytucji 
muzealnych  
i naukowych. 

• Realizacja: 28. ŚLĄSKI FESTIWAL IM. LUDWIGA VAN BEETHOVENA pod 
patronatem honorowym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego, Piotr Bujak - Burmistrz 
Głogówka, Narodowe Centrum Kultury: 

 

• Inauguracja aplikacji „O!polskie muzea” współrealizowanej ze Stowarzyszeniem 

Muzealników Polskich o. Opole, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz 

Muzeum Ziemi Prudnickiej. 

Poza wymienionymi zadaniami pracownicy realizowali statutowe działania Muzeum,  

tj. gromadzenie zbiorów, opracowywanie historii lokalnej (w tym konsultacje naukowe 

ze studentami i akademikami piszącymi na tematy związane z historią i historią sztuki 

Głogówka), a także usługę przewodnicką w okresie wolnych od restrykcji 

pandemicznych. Pod koniec 2020 roku adaptowano w budynku muzeum dodatkowe 

pomieszczenie na magazyn zbiorów, ponieważ Muzeum wzbogaciło się w ostatnim 

czasie o zespół ponad stu cennych eksponatów, które w chwili obecnej czekają na 

opracowanie. 
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Przedsiębiorcy 

W 2020 r. 36 przedsiębiorców złożyło wniosek o założenie działalności gospodarczej  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy 

Głogówek. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

W 2020 r. 38 przedsiębiorców zamknęło swoją działalność w Gminie Głogówek. 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów była sprzedaż 

detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych. 

 

Ochrona środowiska 

W 2020 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 2020 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. 

 

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 XXIV/250/2020 RADY 

MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 29 maja 2020 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 
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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 2020 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 2020 przedstawiały się następująco: 

− Utrzymanie psów w schronisku:  50.580,64 zł; 

− Usługi lekarsko- weterynaryjne w tym odławianie bezdomnych kotów, 
odłowienie i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt oraz okaleczonego ptactwa: 
18.275,00 zł; 

− Transport i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego:  2.268,00 zł. 

 

W 2020 r. Gmina Głogówek zapewniła na koszt gminy opiekę:  17 kotom,  12 psom. 

W 2020 roku na terenie gminy istniały 2 legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych zlokalizowane  

w Głogówku i Twardawie. W tym samym roku zostały zlikwidowane. W 2020 roku nie 

stwierdzono pożarów wysypisk. 
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UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU 

GMINY GŁOGÓWEK 

Gmina Głogówek podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Opolu o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na 

przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2020 roku. Wniosek został przygotowany 

w oparciu o dane zawarte we wnioskach o udzielenie dofinansowania, złożonych przez 

mieszkańców z terenu naszej gminy. Wniosek obejmował 20 nieruchomości z terenu 

gminy, w tym 3 wnioski dotyczyły zakresu prac związanych z demontażem, transportem 

i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, natomiast  

17 wniosków dotyczyło zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 

zawierających azbest, łącznie z terenu gminy zostało zebrane 39,01 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Wnioskowana kwota dotacji w wysokości 24.549,90 złotych,  

w tym ze środków NFOŚiGW kwota 12.274,95 złotych oraz ze środków WFOŚiGW  

w Opolu kwota 12.274,95 złotych, co stanowiło 100% kosztu kwalifikowanego zadania.   

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

Gmina Głogówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu Porozumienie dotyczące promocji i realizacji Programu 

„Czyste Powietrze” 2.0. Program umożliwia dofinansowanie wymiany starych  

i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 

najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 

budynku. 

Dzięki zawartemu porozumieniu do zadań Gminy będzie należała weryfikacja 

wniosków, w razie potrzeby doradztwo przy ich sporządzeniu i ich przyjmowanie. 

Na dzień dzisiejszy można uzyskać zaświadczenie potrzebne do złożenia wniosku  

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego. 

 

PROGRAM „LIFE” 

Gmina Głogówek podpisała deklarację uczestnictwa w programie „LIFE” który będzie 

trwać od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Program ten ma na celu wdrożenie 

systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. 

Umożliwi gminie Głogówek pozyskanie Gminnego Koordynatora POP – osobę 

odpowiedzialną za realizację programu ochrony powietrza.  
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Gospodarka Odpadami Komunalnymi 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głogówek 

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

przez firmę  Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą  w Rydułtowach. 

 

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w oddzielnych pojemnikach była prowadzona od 

kwietnia do października przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 2 

w Głogówku na podstawie umowy  nr  GOK.73.2020.GR . 

 

W ramach założeń nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Głogówek, wprowadzonego uchwalą  nr XXIV/247/2020 Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. prowadzony jest system segregacji odpadów stałych 

w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz  z nieruchomości niezamieszkałych. 

Ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane jest szkło, tworzywa sztuczne, papier 

i tektura. W zabudowie jednorodzinnej sezonowo odbierane były odpady ulegające 

biodegradacji oraz popiół paleniskowy. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych 

objęte były wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Głogówek, tj. 

nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości 

mieszane .  

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 

 

Za brak segregacji  stosuje się opłatę podwyższoną czterokrotnie, tj. od 1 mieszkańca 

72,00 zł a od pojemnika proporcjonalnie do jego wielkości. 

 

Na 31 grudnia 2020 r. zgodnie że złożonymi deklaracjami objętych zostało 10.563 osoby 

na 12 623 osoby zameldowane co stanowi 83,7 %, pozostałe 16,3 % stanowią osoby 

zameldowane, nie zamieszkujące na terenie gminy Głogówek  oraz osoby stanowiące 

tzw. „ szarą strefę”.  Systematycznie prowadzone postepowania wyjaśniające  w sprawie 
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opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma na celu 

uszczelnienie systemu i poprawę ściągalności opłat.  

W 2020 r. wystawiono 182 wezwania dot. m. in.: 

• wyjaśnienia rozbieżności  z liczbą osób w złożonych deklaracjach a osobami 

figurującymi w ewidencji ludności,  

• niezgłoszenia nowonarodzonych dzieci,  

• niezgłoszenia cudzoziemców, zameldowanych na pobyt czasowy w związku  

z podjęciem  sezonowej pracy,  

• sprawie zobligowania mieszkańców, do złożenia nowej deklaracji  

z obligatoryjną selektywną zbiórką odpadów, którzy do tej pory nie prowadzili 

segregacji, zgodnie z możliwością wyboru takiej opcji na podstawie starych 

przepisów.  

 

W 2020 r. Gmina kontynuowała wprowadzone Uchwałą nr XIX/202/2019 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od stawki 

obowiązującej opłaty od osoby. 

 

Na 3574 złożone deklaracje, w 49 zadeklarowano kompostowanie na posesji, co stanowi 

1,37 % złożonych deklaracji. Przedmiotowe zwolnienie obejmowało 192 osoby, co w skali 

roku 2020 r. daje wysokość udzielonej ulgi z tego tytułu – 2 304 zł  

 

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% 

opłaty przysługiwało, jak w roku ubiegłym 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, zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XVIII/185/2019 z dnia 30 

listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W 2020 r. z przedmiotowej ulgi skorzystało 119 osób, na łączna kwotę 

25.704,00 zł  

 

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wyznaczone poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, które każda gmina była zobowiązana 

osiągnąć do 2020 r. do 16 lipca – 35%, obliczono zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r.w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Zgodnie  

z przedłożonym do Marszałka Województwa rocznym sprawozdaniu sporządzanego 

przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi za 2020 r. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych przez Gminę Głogówek do składowania, uwzględniając 

uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 12,5 

%, spełniając ustawowy wymóg . 

Gmina Głogówek osiągnęła 53 % poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w tym zakresie również osiągnęła 

nałożony ustawowy wymóg , obliczony  zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych/ 

Dz.U.2016.2167 / 

 

Od kwietnia do końca 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  

zawartą z Zakładem Komunalnym Głogówek Sp. z o.o. odebrała 903,48 Mg odpadów 

biodegradowalnych. 

 

W ramach zawartej umowy nr GOK.III.272.3.2017  firma Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą  

w Rydułtowach w 2020 r. odebrała następujące ilości odpadów o kodach: 

• 20 01 06/zmieszane odpady opakowaniowe/: 437,19 Mg (w 2019 -290,9 Mg)- 
wzrost o 50,3 %, 

• 20 01 32 /zużyte leki/: 0,43 Mg (w 2019 r. – 0,27 Mg) – wzrost  o 59,02 % 

• 20 03 01/niesegregowane- zmieszane/: 3.377,22 Mg (w 2019 r. - 3.359,1 Mg)  

• 15 01 07 /opakowania ze szkła/ : 230,09 Mg (w 2019 r.- 88,84 Mg) – wzrost o 158 
% 

• 20 01 99 /inne frakcje zbierane w sposób selektywny/: 379,87 Mg (w 2019 r. - 
382,95 Mg)  

 
Koszty realizacji zadania gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz 

z kosztami zagospodarowania odpadów z PSZOK w 2020r. wyniosły łącznie: 3.171.383,47 

zł, w tym: 

➢ Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 2.992.871,25 zł, 

➢ Zakup materiałów: 17.462,55 zł, 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 115 

➢ Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane 

w 2020 r. wyniosły łącznie 2.613.960,58 zł. 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający  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 (t.j. Dz. U. 

z  2020 r. poz. 1439,  2320, 2361.). Gmina Głogówek od  11 kwietnia 2019 r. prowadzi 

PSZOK w m. Racławice Śląskie, którego Regulamin przyjmowania odpadów określa 

uchwała nr XXIV/246/2020Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 29 maja 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  zapewniając 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. 

 

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 na warunkach ustalonych 

w niniejszym porozumieniu pokrywa koszty odbioru i zagospodarowania przyjętych 

odpadów w formie przekazywanej Gminie Głogówek wyliczonej co miesiąc dotacji. Za 

2020 r. była to kwota dotacji wys. 18.711,76 zł 

 

W 2020 r. zebrano od mieszkańców gm. Głogówek 342,518 Mg odpadów, z tego  

w ramach prac porządkowych przekazano 136,78 Mg do podmiotów posiadających 

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub 

przetwarzania odpadów, w tym: 

• 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 4,4780 Mg 

• 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- 4,8600 

Mg 

• 20 01 01 Papier i tektura- 1,3720 Mg 

• 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji- 2,5100 Mg 

• 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe- 113,1400 Mg 

• 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 10,4200 Mg 
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W 2020 r. PSZOK został doposażony o 2 kontenery metalowe KP 7 do selektywnej 

zbiórki odpadów tj. „zielony” na szkło oraz „ niebieski” na papier i tekturę. Koszt zakupu 

kontenerów wyniósł: 11.070,00 zł 

 

W związku z dwukrotnymi pożarami wiaty śmietnikowej usytuowanej przy Rynek 7-11  

w Głogówku: w marcu oraz grudniu ub. roku, zniszczeniu lub całkowitemu spaleniu 

uległy ustawione w niej kontenery do selektywnej segregacji. Gmina Głogówek pokryła 

koszty uzupełnienia pojemników. Koszt zakupu nowych kontenerów wyniósł 3.856,05 

zł 

 

 

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW 

Obsługę zbiórki przeterminowanych lekarstw kontynuowała firma Naprzód Sp. z o. o ze 

wszystkich punktów aptecznych usytuowanych na terenie gminy Głogówek. Istniała 

możliwość oddania ww. rodzaju odpadów do PSZOK. Gmina Głogówek wyposażyła 

wszystkie punkty, które zadeklarowały chęć prowadzenia przedmiotowej zbiórki, 

w wyspecjalizowane pojemniki. 
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Planowanie przestrzenne 
 

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 16,93% 

powierzchni gminy.  

 

W 2020 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły: 

1. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 – 200 mm oraz 

rurociągów tłocznych dn 90-110 mm, budowy 6 szt. przepompowni ścieków na 

działkach: 134; 205; 210; 229; 376; 383;543/373; 545/392; 556/384; 562/388; 

597/387; 803/385; 838/157; 870/377; 871/378; 885/385; 886/375; 887/146; 141; 

220/155; 221/145; 224/145, obręb Kierpień. 

2. Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PRD 7003C na działce nr 103/31, 

obręb Twardawa Gmina Głogówek. 

3. Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu poniżej 0,1 MPa (10,0 kPa) 

i nie większym jak 0,5 MPa wraz z siedmioma przyłączami gazu, bez tłoczni  

i stacji redukcyjnej na odcinku ok. 2,1 km relacji miasto Głogówek (ul. 3-go Maja) 

– wieś Walce (ul. Eichendorffa). 

W poprzednim roku wpłynęły 74 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
w tym  

− 32 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

− 10 decyzji dotyczących zabudowy usługowej,  

− 22 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych 
hodowlanych i ogrodniczych, 

− 6 zmian decyzji, 

− 4 sprawy pozostawiono bez rozpoznania. 

 

Burmistrz Głogówka w roku 2020 wydał: 

- 55 decyzji o warunkach zabudowy, 

- 12 odmownych decyzji o warunkach zabudowy, 

- 3 wnioski umorzył. 
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Ochrona zabytków 

W Gminie Głogówek obowiązywał Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Głogówek na lata 2019-2023 uchwalony przez Radę Miejską w Głogówku 15marca 2019r. 

Uchwałą nr VII/87/2019.Głównymi celami dokumentu są: 

− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

− 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; 

− coroczne remonty obiektów zabytkowych, w 2020 r.: 

1) Termomodernizacja budynku Ratusza w Głogówku - przystosowano obiekt dla 

osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych) poprzez 

wybudowanie podjazdu z przedprożem przy głównym wejściu do budynku, 

przeprowadzono termomodernizację obiektu poprzez wymianę stolarki, 

modernizację oświetlenia na energooszczędne, zamontowano system odzysku 

ciepła, ocieplono pomieszczenia biur na poddaszu. 

2) Sporządzono dokumentację projektową na zadanie pn. Przebudowa Zamku  

w Głogówku na centrum kulturalno – szkoleniowe. 

3) Zabezpieczono pokrycie dachowe wieży narożnej zamku w Głogówku.  
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4) Zmieniono organizację ruchu - Głogówek Śródmieście. W tym zmniejszenie 

liczby miejsc parkingowych na rynku – zgodnie z sugestią Konserwatora 

Zabytków. Prace związane z montażem nowych znaków drogowych oraz nowym 

oznakowaniem poziomym. 

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.  

 

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. 
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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. 

 

 

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 
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PGR) ma nieustalony stan prawny, stąd pilna potrzeba ustalenia aktualnych właścicieli 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

 

Gminna ewidencja zabytków obejmuje: 

− 439 zabytków nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków, 

− 103zabytków 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. 

 


