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Słowo wstępne 

 

Raport o stanie gminy jest nową instytucją prawną, która została wprowadzona ustawą 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych. Instytucja raportu o stanie gminy jest regulowana w przepisie art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym. W ust. 3 przytoczonego przepisu, ustawodawca 

wskazuje, że rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi 

dotyczące raportu. 

Rada Miejska w Głogówku nie podjęła uchwały dot. szczegółowych wymogów odnośnie 

raportu, w związku z czym jego zawartość merytoryczna odpowiada wymogom 

prawnym określonym w ustawach, ale także jest wynikiem działań Burmistrza 

odpowiedzialnego za redakcję dokumentu. 

Osobiście wyrażam głębokie przekonanie, iż przedkładany Raport o stanie gminy 

obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny życia naszego samorządu. W trakcie jego 

tworzenia zespół opracowujący dokument kierował się przede wszystkim zasadami 

otwartości i transparentności względem naszych mieszkańców.  

Uważam, że przedkładany dokument stanie się dla każdej mieszkanki i każdego 

mieszkańca naszej Małej Ojczyzny ważnym i cennym zbiorem wiedzy o Gminie, jej 

mieszkańcach, sferach życia, tempie i kierunkach rozwoju społeczno-gospodarczego, 

przestrzennego oraz kulturowego. 

        Burmistrz Głogówka 

        dr Piotr Bujak 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 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 2018. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

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

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

dokumentu wynika iż do najgorzej ocenianych obszarów sfer życia mieszkańców Gminy, 

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

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

gminy. Opieka zdrowotna w roku 2018 została utrzymana na dotychczasowym 

poziomie. Planowane zapewnienie opieki ginekologicznej dla mieszkanek Gminy w 

ramach Narodowego Funduszu Zdrowia się nie powiodło. Pozostałe planowane według 

strategii rozwoju gminy inwestycje mające na celu między innymi realizację 

priorytetowych zadań Gminy wraz ze wskaźnikami ich realizacji przedstawia poniższa 

tabela: 

LP. Inwestycja Stan realizacji wykonania celu Planowany 

termin 

realizacji. 

1. Modernizacja oświetlenia 

ulicznego poprzez wymianę 

żarówek sodowych na LED. 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018 

do 2020 r. 

2. Remont ratusza, remont 

dachu i okien 

(przystosowanie obiektu dla 

osób niepełnosprawnych, 

przystosowanie wieży 

widokowej) 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018 

2017-2025 

3.  Budowa kanalizacji w 

miejscowości Rzepcze 

Inwestycja została ukończona w 

2019 r. 

2016-2018 
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4. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Kierpniu 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018. Obecnie 

trwają prace koncepcyjne. 

2017-2020 

5. Modernizacja / przebudowa 

drogi gminnej Wierzch-

Mionów 

W roku 2018 została 

przygotowana dokumentacja 

oraz złożony wniosek o 

dofinansowanie inwestycji. 

2016-2017 

6. Modernizacja / przebudowa 

drogi gminnej Tomice-

Góreczno 

Cel został zrealizowany w roku 

2018. 

2016-2017 

7. Modernizacja / przebudowa 

drogi gminnej osiedlowej w 

Biedrzychowicach 

Cel został częściowo 

zrealizowany w roku 2018. 

2017-2020 

8. Modernizacja / przebudowa 

ulicy Korfantego w Głogówku 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018 

2017-2020 

9. Budowa drogi na osiedlu Jana 

Pawła II w Głogówku 

Cel został zrealizowany w roku 

2018. 

2016-2017 

10. Modernizacja / przebudowa 

ul. Młyńskiej – Wielkie 

Oracze w Głogówku 

Cel został zrealizowany już w 

roku 2017 

2018-2020 

11. Rewitalizacja zamku w 

Głogówku (elewacja, okna, 

remont kapitalny wnętrza) 

W roku 2018 zakończone zostały 

prace rewitalizacyjne na elewacji 

wschodniej i południowej 

zamku. Obiekt wymaga dalszych 

nakładów. 

2014 - 

………… 

12. Rewitalizacja parku 

miejskiego (oświetlenie 

parku, prace renowacyjne) 

W roku 2018 zostało wykonane 

oświetlenie części górnej parku. 

od 2016 

13. Renowacja murów obronnych 

(budowa portalu w miejscu 

ubytku) 

Nie podjęto realizacji celu w 

roku 2018 

2017 - 2022 

14. Remont Miejskiego - 

Gminnego Ośrodka Kultury 

w Głogówku (adaptacja 

W roku 2018 został złożony 

projekt na dofinansowanie 

remontu do Ministerstwa 

od 2017 
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poddasza z remontem dachu, 

odnowienie obiektu) 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego –wniosek nie został 

przyjęty do realizacji. 

15.  Remont bramy zamkowej 

(dach i elewacja) 

Cel został zrealizowany w roku 

2018 

2017-2020 

16.  Remont wieży wodnej 

(adaptacja na wieżę 

widokową, remont elewacji) 

Nie podjęto realizacji celu w 

roku 2018 

2017 – 

20201 

17. Rewitalizacja stacji kolejowej 

w Racławicach Śl. 

(modernizacja budynku z 

zapleczem na muzeum 

kolejnictwa) 

W roku 2018 zakupiona została 

makieta przedstawiająca 

dworzec PKP, odmalowane 

zostały pomieszczenia dworca 

oraz sporządzona została 

dokumentacja na park miniatur 

kolejowych. Odstąpiono od 

realizacji celu w związku z 

faktem, iż dworzec PKP w 

Racławicach Śląskich nie jest 

własnością Gminy, a koszty 

najmu czynią zadanie 

nieefektywnym. 

2017-2025 

18. Rewitalizacja ulicy 

Piastowskiej w Głogówku 

(remont i modernizacja 

infrastruktury technicznej 

budynków mieszkalnych) 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018. 

2017-2025 

19. Remont/przebudowa 

kompleksu poszpitalnego w 

Głogówku  

W 2019 r. dokonano przebudowy 

części kompleksu poszpitalnego 

na cele domu pobytu dziennego 

dla seniorów. 

2017-2025 

20. Rewitalizacja pałacu w 

Kazimierzu (remont 

kapitalny elewacji i wnętrz) 

W roku 2018 został 

wyremontowany dach pałacu w 

Kazimierzu.  

2014-2025 

21. Remont/przebudowa 

stadionu FORTUNA w 

Głogówku 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018. 

2017-2025 
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22. Utworzenie PSZOK w 

Racławicach Śl. 

Cel został zrealizowany w roku 

2018. Otwarcie PSZOK nastąpiło 

w 2019 r. 

2017-2018 

23. Dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Nie podjęto realizacji wykonania 

celu w roku 2018. 

2017-2026 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GŁOGÓWEK DO 2023 R. 

W świetle Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek przyjętego Uchwałą 

Rady Miejskiej w Głogówku nr XXXIII/239/2017 z dnia 27 marca 2017 r., w 2018 r. 

zakończono lub rozpoczęto zadania wpisujące się w cele przedmiotowego dokumentu: 

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

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

kulturalnych, turystycznych: 

o termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach 

(zakończono w 2018 r.), 

o podpisanie umowy o wykonawstwo na realizację zadania pn.  

przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku 

szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.  

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

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

stanu zabytków  

o remont budynku bramy zamkowej w Głogówku (zakończono w 2018 r.), 

o rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) 

wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnienie konstrukcji budynku 

(zakończono w 2018 r.), 

− budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze (planowane 

zakończenie 2019 r.)  

− poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek 

poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(zakończono w 2018 r.). 
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PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GŁOGÓWEK Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2018 

Celem głównym „Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018” 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,  

− 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. 
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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. 

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,  
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− 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. 

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: 

− Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach 

o ograniczono emisję CO2 o 137,138 t/rok,  

o zamontowano nowoczesną pompę ciepła, 

o znacznie zwiększono efektywność energetyczną poprzez zaoszczędzoną 

energię 1786,8 GJ/rok. 

− Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych  

o zamontowano kotły do spalania ekogroszku w Szkołach Podstawowych 

w Szonowie i Biedrzychowicach oraz w Oddziałach Przedszkolnych w 

Szonowie i Biedrzychowicach, zamontowano kocioł gazowy w budynku 

Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. 

Dzięki temu zadaniu ograniczono emisję CO2 o 69,277434 t/rok. 

− Udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji 

polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 
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Mieszkańcy Gminy Głogówek wymienili 31 nieekologicznych źródeł ciepła, na 

nowe spełniające najwyższe standardy jakości spalania. 

− Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w 

Głogówku. Ograniczono emisję CO2 o 5,363 t/rok. 

− Złożono wniosek o dofinansowanie unijne na realizację projektu pn. Ochrona 

powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych. W ramach zadania planuje się dofinansować ze 

środków unijnych oraz gminnych wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców. 

Zostało zakwalifikowanych 75 wniosków o dotację. Rozstrzygnięcie konkursu i 

realizacja ma nastąpić w 2019 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

GŁOGÓWEK 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek przewidziano takie zadania jak: 

− zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, 

− udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienia 

od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, oraz ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

− zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii, zdrowego stylu życia 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

− podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

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

alkoholizmowi, 

− wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 

Wskaźnikami wykonania celu była ilość  podmiotów  zaangażowanych w 

realizację  programu: liczba dzieci uczestniczących w organizowanych warsztatach 

edukacyjnych, wycieczkach edukacyjnych, a także liczba dzieci uczęszczających na 

świetlicę edukacyjno-opiekuńczą, liczba osób korzystających z porad psychologa i 

terapeuty odwykowego, liczba posiedzeń Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych. Wskaźniki te zostały osiągnięte. 
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Finanse gminy 

Budżet gminy na rok 2018 zakładał: dochody w kwocie 60.454.393,45 zł, przychody w 

kwocie 6.764.351,00 zł oraz wydatki w kwocie 64.915.838,45 zł i rozchody w kwocie 

2.302.906,00 zł.  

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

− dochody zrealizowano w kwocie 56.382.510,35 zł, zamiast 60.454.393,45 zł, co 

stanowi 93,26% planu,  

− przychody zrealizowano w kwocie 6.574.216,32 zł, zamiast 6.764.351,00 zł, co 

stanowi 97,19% planu, 

− wydatki zrealizowano w kwocie 60.417.753,75, zamiast 64.915.838,45 zł, co 

stanowi 93,07% planu , w tym: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

46.377.770,69 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie  14.039.983,06 zł, 

− rozchody zrealizowano w kwocie 2.302.904,37 zł, co stanowi 99,99% planu.   

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.375,83 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.689,00 zł. 

INWESTYCJE W GMINIE GŁOGÓWEK 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Głogówek wraz z poziomem 

uzyskanych dofinansowań zaprezentowany został w poniższej tabeli: 

Zadania inwestycyjne w  2018r.  

Nazwa zadania Zakres zadania Rok 

realizacji 

Uzyskane 

dofinansowanie 

Koszt zadania 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla odbioru 

ścieków z m. Rzepcze 

Zakres poza aglomeracją „Głogówek”: 

• kanały grawitacyjne pod przyłącza DN 160 mm z PVC – 

650,0 mb 

• kanały grawitacyjne sieciowe DN 200 mm z PVC o 

długości – 2150,0 mb 

• rurociągi tłoczne DN 63 mm z PEHD mm o długości – 

85,0 mb 

• rurociąg tłoczny DN 90 mm z PEHD mm o długości – 

190,0 mb 

• rurociąg tłoczny DN 110 z PEHD mm o długości – 3210,0 

mb 

• przewiert sterowany- rurociąg tłoczny DN 110 z PE100RC 

mm o długości – 160,0 mb 

• sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem 

energetycznym i zagospodarowaniem terenu – 2 szt. 

• przydomowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem 

energetycznym i licznikiem czasu pracy pomp  – 2 szt. 

zakres w aglomeracji „Głogówek”: 

• kanał grawitacyjny sanitarny DN 200 mm z PVC o 

długości – 8,0 mb 

• rurociąg tłoczny DN 110 z PEHD mm o długości- 183,0 mb 

• przewiert sterowany- rurociąg tłoczny DN 110 z PE100RC 

mm o długości – 190,0 mb 

2018 1 092 824,00 

Plan 1 884 000,00 

Zadanie w trakcie 

realizacji, zakończenie w 

2019 r. 
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Rewitalizacja zamku w 

Głogówku (skrzydło 

południowe i wschodnie) 

wraz z wymianą stolarki 

okiennej i wzmocnienie 

konstrukcji budynku 

Wymiana lub renowacja stolarki okiennej Zamku.  Remont 

elewacji: prace remontowo-budowlane: - Dezynfekcja ścian 

pomieszczeń od grzybów pleśniowych - Izolacje pionowe - 

Izolacje poziome - Piwnice – tynki renowacyjne - 

Przeniesienie izolacji z zewnątrz budynku do wnętrza 

piwnic- elewacje – przypory.   

2018 3 758 820,00 

Plan 4 758 000,00 

 

Poprawa gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy 

Głogówek poprzez 

budowę Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

Inwestycja obejmuje: boksy żelbetowe otwarte, wiata 

stalowa z boksami i kontenerami, waga najazdowa, 

kontener biurowy wraz z systemowym szczelnym 

zbiornikiem na ścieki bytowe, szczelny zbiornik 

bezodpływowy odparowujący wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą: instalacja elektryczna oświetlenia 

zewnętrznego, zasilanie z agregatu prądotwórczego, 

zestawu fotowoltaicznego, sieć kanalizacji deszczowej, 

instalacja wodociągowa służąca zaopatrzeniu w wodę na 

cele socjalnobytowe. 

2018 999 980,00 

Plan 1 845 217,00 

 

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Biedrzychowicach 

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda i 

kocioł z podajnikiem oraz instalacji c.o. – rurociągów, 

grzejników, armatury oraz zabudowa zaworów 

termostatycznych, - ocieplenie dachu . Ocieplenie ścian 

zewnętrznych. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 

Ocieplenie ścian przy gruncie wraz wykonaniem tynku i 

izolacji przeciw wilgotnościowej, - Wymiana 

oświetlenia 90 sztuk opraw z żarówkami na oprawy z 

oświetleniem ledowym. 

2018 499 907,00 Plan  814 900,00 

Remont sanitariatów w 

Szkole Podstawowej nr 2 

w Głogówku 

Płytkowanie 169m², wymiana białej armatury, instalacji 

elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej, montaż stolarki 

okiennej i kabin systemowych. 

2018 0,00 Plan 90 000,00 

Przebudowa drogi 

gminnej Tomice-

Góreczno 

Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej – 11 630,00m², 2018 0,00 Plan 2 473 500,00 

Przebudowa, remont i 

adaptacja części 

zdegradowanego 

budynku szpitalnego na 

cele pobytu dziennego 

dla seniorów w Głogówku 

Przeprowadzenie kapitalnego remontu i zagospodarowanie 

nieużytkowanego parteru na cele opieki nad seniorami. 
2018 1 160 600,00 Plan 1 547 500,00 

Głogówek, zamek 

(XIII/WIV w.) 

wzmocnienie konstrukcji 

obiektu w cz. północnej II 

etap  

Wzmocnienie  konstrukcji w części północnej i zachodniej 

(zewnętrznej) zamku górnego, poprzez montaż pali szt. 76 

typu A i B oraz otworów kontrolnych na odcinku 66,88mb 

2018 500 000,00 Plan 543 550,00 

Remont budynku bramy 

zamkowej w Głogówku 

Remont elewacji, wymiana okien drewnianych oraz 

odtworzenie elementów sztukatorsko-modelarskich. 
2018 160 504 Plan 316 200,00 

Modernizacja ul. J. Pawła 

II  w Głogówku 

Budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej o pow. 

670m² 
2018 0,00 Plan 67 000,00 

Remonty nawierzchni 

dróg gminnych 

1) Remont parkingu ul. Podgórna w Głogówku 795m², 2) 

Remont placu przy ul. Konopnickiej w Głogówku, 3) 

Remont dróg dojazdowych w Szonowie 570m² 

2018 0,00 Plan 241 702,00 

Wykonanie ogrodzenia 

terenu rekreacyjnego 

Zielona Gęś - Kierpień (w 

tym: F.S.) 

Wykonanie ogrodzenia Placu Rekreacyjno-Sportowego „ 

Zielona Gęś” w Kierpniu – ogrodzenie panel kratowy, brama 

przesuwna panelowa 

2018 0,00 

Plan 

29 730,00 
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Zakup traktorka do 

koszenia trawy - Mochów 

F.S. 

Traktor ogrodowy CUB Cadet LT3, Silnik 18 KM 2018 0,00 Plan 10 000,00 

Zakup sprzętu 

strażackiego - Twardawa 

F.S. 

Zakup sprzętu ratowniczego 2018 0,00 Plan 9 704,00 

Budowa boiska 

małowymiarowego - 

Wierzch F.S. 

Budowa mini boiska z trawy naturalnej przy OSP. 2018 0,00 Plan 19 202,00 

Montaż systemu 

ogrzewania wody 

panelami solarnymi 

Kąpieliska Gminnego w 

Głogówku 

Montaż systemu solarnego zasilanego przez baterie 27 

kolektorów słonecznych. Montaż pokrycia solarnego niecki 

rekreacyjnej. 

Wymiana pomp filtracyjnych i dozujących chemię 

basenową oraz zestawu elektrod pomiarowych wraz z 

przetwornikami i separatorami. 

2018 0,00 Plan 250 810,00 

Dofinansowanie zakupu 

sprzętu ratowniczo-

gaśniczego dla PSP w 

Prudniku 

 Na zakup sprzętu ratowniczego 2018 0,00 Plan 15 000,00 

Remont dachu budynku 

Przedszkola Nr 3 w 

Głogówku 

Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę EURONIT o 

pow. 280m², 
2018 0,00 Plan 55 000,00 

Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania 

części parteru dworca 

PKP w Twardawie na 

Centrum Integracji, 

Kultury i Sztuki w 

Twardawie 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 2018 0,00 Plan 21 700,00 

Budowa Centrum 

Turystyczno-

Rekreacyjnego 

Kolejnictwa w 

Racławicach Śląskich 

Budowa i montaż makiety kolejowej w skali „G” 1:22,5 w 

pomieszczeniu dworca kolejowego w Racławicach Śląskich. 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolei 

"lilipuciej". 

2018 0,00 Plan 97 996,00 

Zakup budynków 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w 

Głogówku 

Zakup dwóch budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego oraz schroniska młodzieżowego. 
2018 0,00 Plan 510 000,00 

Dotacja dla PCM w 

Prudniku 
Na zakup 2 krzeseł kardiologicznych. 2018 0,00 Plan 10 000,00 

Remonty nawierzchni 

dróg gminnych - asfalty 

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej: 

1) Jana Kazimierza w Głogówku – pow. 728,50m², 2) 

Kąpielowa w Głogówku – pow. 2 350m²,  3) Polna w 

Głogówku od drogi krajowej do osiedla JPII – pow. 550m²,  

4) Fabryczna w Głogówku – pow. 715m², 5) Damrota w 

Głogówku – pow. 2 280m², 6) Sysłów do drogi powiatowej –  

pow. 1 281m², 7) Droga dojazdowa do Chudoby – pow. 5 

120m², 8) Leśnik odcinek do mostu nad Osobłogą -  pow. 

841,60m², 9) Kolejowa w Racławicach Śląskich – pow. 1 

026m², 10) Biedrzychowice, droga do punktu skupu żywca – 

pow. 1 950m², 11)  Dzierżysławice, droga prowadząca do 

przystani kajakowej – pow. 552m², 12) Biedrzychowice - do 

2018 0,00 Plan 902 000,00 
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skupu żywca pow. 880m², 13) Ogrodowa w Racławicach 

Śląskich pow. 302m² 

Wymiana źródeł ciepła 

na ekologiczne w 

placówkach oświatowych: 

SP Szonów 

SP Biedrzychowice 

O/P Szonów 

PP Nr 3 

O/Biedrzychowice 

Modernizacja czterech źródeł ciepła z kotłów węglowo-

miałowych na kotły do spalania ekogroszku, spełniających 

wymagania klasy 5 o mocach znamionowych:  

1) Szkoła Podstawowa w Szonowie 46 –  150 kW 

2) Oddział Przedszkolny w Szonowie 33 –30 kW 

3) Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach 110 – 60 kW 

4) Oddział Przedszkolny w Biedrzychowicach 165 – 24 kW 

2018 81 600,00 Plan 163 360,00 

INWESTYCJE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W 2018 r. w Gminie Głogówek zrealizowano następujące projekty ze środków 

zewnętrznych: 

− Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) 

wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku 

– kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 3758820,00 zł, wkład 

własny: 999180,00 zł. 

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie w następującym zakresie: 

Wymiany lub renowacji stolarki okiennej Zamku. 

Remont elewacji. 

Prace remontowo-budowlane: dezynfekcja ścian pomieszczeń od grzybów pleśniowych 

- izolacje pionowe - izolacje poziome - piwnice - tynki renowacyjne - przeniesienie 

izolacji z zewnątrz budynku do wnętrza piwnic - elewacje – przypory. 

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków odtworzenie zdobień 

architektonicznych w technice Sgraffito. W miejsca, w których można poddać zdobienia 

renowacji ich odtworzenie, tam gdzie uległy zniszczeniu, całkowite odtworzenie. 

Prace remontowo-budowlane wykonała firma „MIDPOL-INVESTMENT” Arkadiusz 

Ghiuri Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia za łączną wartość 4 691 300,55 zł. 

Celem projektu było ratowanie zabytku wysokiej klasy, jakim jest Zamek w Głogówku. 

Dzięki wykonanej modernizacji przy udziale wsparcia finansowego UE udało się 

wykonać kolejny krok celem przywrócenia do stanu użytkowania, a w konsekwencji 

region nie utraci jednego z najciekawszych zabytków. Gmina Głogówek będzie miała 

szansę stać się bardzo interesującym miejscem, atrakcją turystyczną, co ogólnie wpłynie 

na poprawę jakości życia w Gminie. Inwestycja pozytywnie wpłynie nadto na wizerunek 

województwa opolskiego, jako jednostki dbającej o zabytki, historię i kulturę. 
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Fot. Lucjan Wójcik 

− Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku  – kwota dofinansowania 

z funduszy europejskich: 160 504,00 zł, wkład własny: 159 824,00 zł 

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane w następującym zakresie: 

remont elewacji, wymiana okien drewnianych oraz odtworzenie elementów 

sztukatorsko-modelarskich. 

Prace remontowo-budowlane wykonała firma MATERIA Magdalena Turek               ul. 

Ogrodowa 17A, 46-060 Górki za łączną wartość 249 470,35 zł. 

Brama zamkowa stanowi ważny element architektoniczny miasta i jest rozpoznawalnym 

miejscem dla mieszkańców oraz odwiedzających turystów. Z tego też powodu jej remont 

jest składową procesu związanego z rozwojem Głogówka i całej gminy.  

− Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w 

części północnej i zachodniej - II etap – kwota dofinansowania MKDIN: 

476 089,91 zł, wkład własny: 43 850,00 zł.  

Prace budowlane wykonała firma G-EKO Tomasz Makuch ul. Wodzińska 4/30, 32-500 

Chrzanów. 

Przeprowadzono kolejny etap prac remontowych przy zabytku polegający na 

wzmocnieniu konstrukcji zamku w części północnej i zachodniej. Roboty miały 

charakter podpalowania w technologii JetGrounting, które polegały na wprowadzeniu w 

grunt rury iniekcyjnej z tłoczeniem płuczki wodnej lub zaczynu przez dolną dyszę. Po 

dojściu do zakładanej głębokości zamknięcie dyszy dolnej i tłoczenie zaczynu 

cementowego przez jedną lub dwie dysze boczne i powolne podciąganie żerdzi z 

jednoczesnym jej obracaniem. Wysokie ciśnienie spowodowało wycinanie gruntu i 

formowanie kolumny z cementogruntu, nadmiar zaczynu wypływał na powierzchnię. 
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Fot. Lucjan Wójcik 

− Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych – kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 999 

980,00 zł, pożyczka WFOŚiGW: 718 000,00 zł, wkład własny: 127 237,00 zł.  

Prace budowlane wykonała firma INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji 

Patryk Moszek ul. Młyńska 10, 47-208 Pokrzywnica za kwotę 1 820 000,00 zł. 

PSZOK stanowi miejsce, gdzie mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazują wybrane następujące frakcje 

odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki i chemikalia powstające 

w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe,  odpady budowlane i rozbiórkowe,  zużyte opony, odpady zielone. 

Po odebraniu od mieszkańców odpady zostają zważone i zewidencjonowane. Po 

wypełnieniu kontenerów lub pojemników odpady zostają przekazane do odzysku lub 

unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie 

gospodarowania odpadami.  

Działalność punktu obejmuje również przygotowanie wskazanych frakcji odpadów do 

ponownego użycia oraz zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom rzeczy 

używanych. Na terenie PSZOK-u zlokalizowane są tablice edukacyjne w zakresie 

popularyzacji właściwego postępowania z odpadami, a w szczególności technologii 

odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu i recyklingu. 

Z punktu selektywnego zbierania odpadów korzystają mieszkańcy Gminy Głogówek. 
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Fot. UM Głogówek 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 

dofinansowania z funduszy europejskich: 499 907,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 292 

800,00 zł, wkład własny: 22 193,00 zł.  

Prace budowlane wykonała Firma BARTON Janusz Barton ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek 

za kwotę 799 096,95 zł. 

Wymieniono całe pokrycie dachowe obiektu o powierzchni blisko 1000 metrów 

kwadratowych. Ocieplono dach główny oraz ściany zewnętrzne. Wymieniono okna oraz 

drzwi zewnętrzne. Wewnątrz budynku wymieniono również instalację elektryczną, 

zamontowane zostało oświetlenie. Piec węglowy zastąpiła nowoczesna, 

energooszczędna i ekologiczna pompa ciepła. Zainstalowano nowe grzejniki oraz 

instalację grzewczą. W obiekcie zastosowany został system zarządzania energią w 

postaci centralnej regulacji ogrzewania. 

 

 

Fot. UM Głogówek 
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− Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych – 

kwota zewnętrznego dofinansowania WFOŚiGW 103 800,00 zł, wkład 

własny: 105 598,26 zł. Wymieniono pięć nieekologicznych kotłów na:  

▪ kotły do spalania eko-groszku w Szkołach Podstawowych w Szonowie i 

Biedrzychowicach oraz w Oddziałach Przedszkolnych w Szonowie i 

Biedrzychowicach, 

▪ kocioł gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Głogówku. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na 

łączną kwotę 383 224,60 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

Lp. Miejscowość Nazwa przedsięwzięcia: Kwota 

1. Biedrzychowice Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung) 23986,38 

  Budowa wiaty rekreacyjnej na ogrodzie Farskiej Stodoły 5000,00 

2. Błażejowice  Remont studzienek 5498,51 

 Dolne 

3. Chudoba Zakup kosiarki spalinowej 1818,01 

  

4. Dzierżysławice Wynajem równiarki kołowej w celu wyrównania dróg 3000,00 

  Ułożenie dywanika asfaltowego 15507,05 

5. Góreczno Zakup ławek i stołów biesiadnych 4070,00 

6. Głogowiec Doposażenie placu zabaw (zakup zjazdu linowego) 8487,00 

  Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 195,80 

  Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw (wyrównanie terenu i usunięcie 

zagrożeń) 

1135,00 

7. Kazimierz Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 1492,65 

8. Kierpień Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego „Zielona Gęś” 16722,44 

9. Leśnik Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 206,40 
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Remont drogi gminnej (położenie nawierzchni asfaltowej na drodze 

gminnej, wyrównanie studzienek) 

9000,00 

10. Mionów Przebudowa chodnika w Mionowie (kontynuacja-brukowanie) 13615,90 

11. Mochów Założenie strony internetowej sołectwa 500,00 

Wykonanie równiarki na drogi polne 1497,40 

Zakup traktora do koszenia trawy 9999,00 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup narzędzi ogrodowych 3856,94 

Zakup mebli na wyposażenie remizy OSP Mochów 3500,00 

12. Racławice Śląskie  Remont i utwardzenie dróg dojazdowych przy ul. Ogrodowej i Kolonialnej 

(kamień+dywanik asfaltowy) 

28000,00 

Utwardzenie cieku wodnego na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Kolonialnej 

(kamień+dywanik asfaltowy) 

1993,19 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 3045,65 

13. Rzepce Remont altany na placu zabaw 3000,00 

Doposażenie szatni sportowej -zakup sprzętu  3000,00 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 5879,16 

14. Stare 

Kotkowice 

Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej 18399,35 

Remont sanitariatów w szatni sportowej 500,00 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 396,85 

15. Szonów Remont dróg gminnych (kamień+równiarka) 23133,81 

16. Tomice Wykonanie chodnika (brukowanie cd.) 9881,44 

17. Twardawa Doposażenie OSP w sprzęt strażacki 9704,00 

Doposażenie i remonty obiektu sportowego 11165,53 

Doposażenie terenów rekreacyjnych (zakup paneli drewnianych, kutych, 

desek, śrub) 

6030,47 

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 1655,04 

Wybrukowanie placu przy OSP  4000,00 
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18. Wierzch Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP (wykonanie boiska 

małowymiarowego) 

19201,06 

19. Wróblin Wykonanie  nawierzchni bitumicznych lub kostki brukowej na drogach 

gminnych 

19108,05 

20. Zawada Wykonanie dywanika asfaltowego w przysiółku Sysłów (kierunek Zawada-

Kujawy) 

19994,22 

21. Oracze -  Wybrukowanie parkingu (ul. Podgórna) – brukowanie 27000,00 

 Głogówek Zakup strojów ludowych 6000,00 

22. Winiary - 

Głogówek 

Wykonanie dywanika bitumicznego na ul. Jana Kazimierza w Głogówku 33048,30 

 

Pośród zgłoszonych zadań w ramach funduszu sołeckiego następujące nie zostały 

zrealizowane: 

− Biedrzychowice˗ remonty bieżące dróg polnych - nie zrealizowano ze 

środków funduszu sołeckiego 

o remont remizy OSP (naprawy bieżące) – faktura wpłynęła po terminie 

o utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – niezrealizowane przez 

sołectwo  

− Błażejowice Dolne - remonty bieżące dróg polnych – nie zrealizowano ze 

środków funduszu sołeckiego, 

− Chudoba - remont dróg polnych - nie zrealizowano ze środków funduszu 

sołeckiego, 

− Góreczno - obustronne kręgowanie rowów 1300m – niezrealizowane, w zamian 

otrzymanie dofinansowania do remontu dróg gminnych na czas dożynek,  

− Kazimierz - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej (cd.) - dofinansowano z 

innych środków, 

− Mochów - organizacja Dnia Dziecka – niezrealizowane przez sołectwo, 

− Nowe Kotkowice ˗ remont chodnika – etap III – zrealizowano część zadania, 

ale z innych  środków, 

− Rzepcze ˗remont piłkochwytów na boisku sportowym - faktura złożona po 

terminie (31. 12.2018 r. o godz. 14.05)  

− Zwiastowice - remont elewacji remizy strażackiej – brak współpracy ze strony 

Sołtysa - zaniechanie wykonania zadania przez sołectwo, 
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W kwestii remontów dróg polnych sprawa wyglądała następująco: 

W roku 2018 gmina skorzystała z programu/projektu „Kamień za symboliczną złotówkę” 

– tona kamienia na drogi polne kosztowała 1 zł. W związku z czym zakupiono większą 

ilość kamienia i rozdysponowano również pośród sołectwa niewnioskujące o to. 

De facto przedsięwzięcie było zrealizowane, ale nie ze środków funduszu sołeckiego. 

PROMOCJA GMINY 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 68 716,95 zł, które przeznaczono na promocję 

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

organizację turniejów i konkursów, zakup nagród. 

Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, 

wiązały się z kosztami w kwocie 41 025zł. 

Wykaz istotnych umów zawartych w 2018 r. 

− Umowa współpracy- promocji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” 

Oddział w Opolu- kwota 18000,00 zł, 

− Umowa na promocję antenowa z Radiem DOXA – kwota 8 856 zł, 

− Umowa o świadczeniu usług reklamy publicznej z Radiem Park Sp. z o.o. – 

kwota  5904,00 zł 

− Umowa o świadczeniu usługi wydawniczej na łamach gazety „Tygodnik 

Prudnicki”- kwota 2036,88 zł, 

− Umowa na usługę publikacji informacji na łamach gazety Prudnik24 - kwota 

3198,00 zł, 

− Umowa dotycząca organizacji koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 

Opolskiej w ramach XXVI Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena w 

Głogówku  w dniu 21 września 2018 r. – kwota 13250,00 zł, 

− promocji w odcinku „Opolskie na żywo” z Telewizją Polską S.A. – kwota 

2000,00 zł. 

Gmina w 2018 r. prowadziła następujące tytuły prasowe: 

Gazeta lokalna „Życie Głogówka” zarejestrowany przez Sąd Okręgowy wydz. I Cywliny 

pod nr Rej. Pr. 211/3/96 – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 

81.867,15 zł oraz wpływami w wysokości 123.439,24 zł. 
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Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

W gminie funkcjonuje jedna spółka komunalna: Zakład Komunalny Głogówek Sp. z 

o.o. Powstała ona w 2015 r. na podstawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie 

Zakład Mienia Komunalnego. Właścicielem 11.000 udziałów (100%) o łącznej wartości 

11.000.000 zł jest Gmina Głogówek. Do końca 2018 r. Prezesem Zarządu była Aneta 

Samotus. Skład Rady Nadzorczej do końca 2018 r. przedstawiał się następująco: 

Mariola Krajewska – Przewodnicząca, Aleksandra Gaj oraz Katarzyna Bisowska. 

 

 

 

Według stanu na 31.12.2018 r. w spółce zrealizowano wpływy w następujących obszarach 

działalności: 

Rodzaj działalności: Wpływy: 

Wodociągi i kanalizacja 3195574,71 zł 

Pozostała działalność 541129,77 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 507338,89 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 329894,96 zł 

Odpady komunalne 486971,04 zł 

Zieleń miejska 368552,57 zł 

Suma: 5429461,94 zł 
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W 2018 r. w spółce zrealizowano wydatki w następujących obszarach działalności: 

Rodzaj działalności: Wydatki: 

Wodociągi i kanalizacja 2949476,50 zł 

Pozostała działalność 523837,93 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 322368,36 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 329894,96 zł 

Odpady komunalne 470820,24 zł 

Zieleń miejska 491655,78 zł 

Koszty ogólnozakładowe 585723,23 zł 

Suma: 5673777,00 zł 

 

 

Różnica pomiędzy wpływami, a wydatkami Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. 

za 2018 r. wyniosła -244315,06 zł. 

W Zakładzie Komunalnym Głogówek Sp. z o.o. zatrudnieni byli następujący radni: 

− Piotr Samson 

− Andrzej Wawer  do 30.11.2018 r. 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 171 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 12885 osób, w tym 6581 kobiet 

i 6304 mężczyzn.  
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 816 

osób, a liczba mieszkańców – 895, 

− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4003 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4499 osób, 

− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1731 osób, a liczba 

mieszkańców: 861 osób. 

Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 5383 osób, a na terenach wiejskich 

7556 osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: miasto – 5349 osób, 

wsie – 7536 osób. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 134 osób, w tym 72 dziewczynek i 64 chłopców, a zmarło 

183 osób, w tym 88 kobiet i 95 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. był 

ujemny i wyniósł 71 osób. Najczęstszą przyczyną zgonów jest przewlekła niewydolność 

układu krążenia. Nie odnotowano w 2018 r. zgonów niemowląt. 

W roku 2018 z terenu gminy z pobytu stałego wymeldowały się 184 osoby, w tym: 39 osób 

za granicę, 111 do innych gmin, 34 osoby pozostały bez zameldowania. 

Ochrona zdrowia 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 50 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 43 podmioty. Przyczyną spadku jest 

likwidacja punktu sprzedaży. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 
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− na profilaktykę dla szkół, usługi transportowe- ferie zimowe, wakacje dla dzieci 

przeznaczono 65 054,65 zł, 

− na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 33 722,10 zł, 

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

Punktu Konsultacyjnego przeznaczono 46 403,52 zł, 

− na wynagrodzenia bezosobowe w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej 

Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i 

kontrolach placówek handlowych oraz wynagrodzenie nauczycieli w świetlicy 

przy Punkcie Konsultacyjnym, a także wynagrodzenie za usługi psychologa i 

terapeuty odwykowego przeznaczono 26 457,00 zł, 

− na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi przeznaczono 51 958,59 zł. 

W 2018 r. wpływy z funduszu korkowego wyniosły - 265 912,84 zł., przy planowaniu na 

kwotę – 240 tyś zł. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły 22 wnioski o 

przeprowadzenie rozmowy z osobami mającymi problem alkoholowy. 

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

sądowy lub społeczny, pracownik socjalny oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 

Głogówku. Przeprowadzono 6 posiedzeń komisji. W wyniku pracy komisji pisemnie 

poproszono na rozmowę 30 osób. Były to zarówno osoby mające problem alkoholowy, 

jak również  osoby z ich rodzin (żona, matka). Na komisje wstawiło się 7 osób, w tym 3 

osoby będące sprawcami i 4 osoby poszkodowane przez osoby nadużywające alkoholu. 

Wydano 24 opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i 

placówkach gastronomicznych. 

W 2018 r. zrealizowano następujące zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii: 

Udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin: Zadanie realizowane było w Punkcie 

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

terapeutycznych prowadzonych przez instruktora terapii zajęciowej. Terapeuta 

przyjmował w czwartki w godzinach od 15.30 do 19.30. Z terapii korzystają osoby 

uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym oraz rodziny współuzależnione. 

Ponadto w Punkcie konsultacyjnym zatrudniony był psycholog, z którego porad 

korzystali zarówno dorośli, jak i młodzież ze szkół. Psycholog przyjmował dwa razy w 

tygodniu po 3 godziny. W minionym roku w każdy poniedziałek i środę w godz. od 12.00 

– 15.00. 

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 dotkniętych 
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przemocą, z problemem alkoholowym i narkotykowym, osobom uzależnionym oraz 

współuzależnionym, jak również członkom ich rodzin. 

Statystyka przyjęć psychologa: 

Psycholog udzielił 210 porad, z czego: 

− 27 porad osobom uzależnionym (8 osób), w tym 1 sprawcy przemocy; 

− 42 porady osobom współuzależnionym ( 12 osób), w tym: 

− 25 porad dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (6 dzieci), 

− 16 porad dorosłym dzieciom alkoholików, 

− 1 porada ofierze przemocy, 

− 31 porad dzieciom do lat 18, 

− 110 innych porad. 

Instruktor terapii: Realizacja zadania odbywała się poprzez: konsultacje 

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

udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

rodzinnych rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,  integrację osób 

uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Statystyka przyjęć instruktora terapii: 

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

− odbyło się 48 spotkań grupowych, w których uczestniczyło 218 osób, 

− przeprowadzono 97 rozmów indywidualnych z osobami uzależnionymi od 

alkoholu, z 1 osobą współuzależnioną, 13 rozmów z ofiarami przemocy i 1 ze 

sprawcą przemocy. 

Inne działania realizowane w Punkcie Konsultacyjnym: 

− dla członków AA i sympatyków zorganizowano wyjazd do Częstochowy na 

jasnogórskie czuwanie grup abstynenckich, 

− w każdy czwartek organizowane są spotkania członków grup AA. 

Świetlice  

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Głogówku: 

− 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 
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tym czasie jeden posiłek. Zajęcia prowadziło dwóch nauczycieli. Opieką objętych 

było 13 dzieci, 

− zorganizowano wyjazd do ZOO w Opolu oraz zapewniono posiłek w MC 

Donald’s, 

− podczas ferii zimowych zorganizowano wyjazd do kina do Kędzierzyna-Koźla, 

− dla dzieci przygotowano paczki Wielkanocne, tzw. zajączek oraz paczki 

Mikołajkowe, 

− zakupiono gry edukacyjne i materiały papierniczo-dekoracyjne do wykonywania 

prac plastycznych i ozdób świątecznych. 

Świetlica środowiskowa w Mionowie: 

Na podstawie sprawozdań z poprzednich lat oraz wyjaśnień pracownika świetlicy 

zaobserwowano, iż od kilku lat dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, z 

rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej nie korzysta ze świetlicy. Świetlica wykorzystywana jest jedynie w celach 

dotyczących spraw sołectwa. W związku z powyższym nie spełnia ona wymogów 

świetlicy środowiskowej, stąd podjęto decyzję o przekształceniu jej w świetlicę wiejską. 

Niemniej jednak gmina przedstawiła propozycję zagospodarowania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży z sołectwa. Zainteresowanie okazało się jednak niewielkie. 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na temat zagrożeń 

alkoholizmem i uzależnieniem od narkotyków wśród dzieci i młodzieży 

odbywało się poprzez współpracę ze szkołami,  parafią pw. Św. Bartłomieja Apostoła w 

Głogówku oraz innymi organizacjami. 

W ramach współpracy powyższe organizacje zorganizowały szereg wyjazdów 

integracyjnych, wśród których można wskazać między innymi: 

− Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła – dofinansowanie „Wakacji z Bogiem” w 

Ochotnicy Górnej – dofinansowanie biletów przejazdu kolejką linową oraz 

biletów wstępu na basen oraz dofinansowanie przejazdu dzieci do Ochotnicy 

Górnej na letni wypoczynek, 

− Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła – dofinansowanie wyjazdu integracyjnego 

ministrantów i Marianek do Rudy Śląskiej, 

− Przedszkole Publiczne nr 4 – dofinansowanie przejazdu dzieci do Wrocławia 

(ZOO – Afrykarium) oraz zakupu biletów wstępu, 

− Szkoła Podstawowa w Twardawie – dofinansowanie wyjazdu dzieci podczas ferii 

zimowych do Opola– muzeum i teatr, 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – dofinansowanie wyjazdu dzieci w trakcie 

ferii zimowych do Wisły i Opola, 
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− Sołectwo Szonów – dofinansowanie wyjazdu do Aqua Parku w Tarnowskich 

Górach, 

− Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głogówku – dofinansowanie spotkania autorskiego 

z pisarką i poetką Martą Fox, 

− dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu 

przemocy, narkomanii i uzależnieniom organizowanych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Głogówku, Szkoły Podstawowej w Twardawie i Szkoły 

Podstawowej w Biedrzychowicach. 

W ramach działań profilaktycznych miała także miejsce organizacja  imprezy sportowej 

promującej zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez organizację XVIII Biegów 

Trzeźwości pod hasłem „Biegaj razem z nami – Głogówek 2018”. W biegach wzięło udział 

około 350 osób, w tym dzieci i młodzież z gminy Głogówek oraz gmin ościennych oraz 

z Ukrainy i miasta Soleczniki z Litwy. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i 

gadżety, a zwycięzcy biegów medale oraz puchary, z kolei zwycięzcy biegu na 10 km 

otrzymali puchary i bony upominkowe. 

Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: Posiedzenia GKRPA polegają na rozpatrywaniu wniosków o leczenie 

odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów profilaktycznych z 

osobami nadużywającymi alkohol oraz z członkami ich rodzin, motywowanie do 

podjęcia terapii i leczenia odwykowego, kierowanie osób uzależnionych na leczenie 

odwykowe do Poradni Odwykowej i Oddziału Odwykowego Zamkniętego, do lekarza 

biegłego, do Punktu Konsultacyjnego, do Sądu o leczenie przymusowe w przypadkach 

koniecznych i uzasadnionych  

Inne działania: Bieżąca współpraca z PCPR w Prudniku i z Urzędem Marszałkowskim 

w Opolu. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w 5 niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. W 2018 r. udzielono 70 061 porad w następujących 

placówkach: 

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

48 181 porad lekarskich. 

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

Filia w Szonowie - 2760  porad lekarskich. 

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

Lipowa 6 – 2 072 porad lekarskich. 

4. Łuszpaj Anna  AŁ-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biedrzychowice 

186 a – 8 288 porad lekarskich. 

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

ul. Zwycięstwa 60 – 8 760 porad lekarskich. 
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W gminie na początek 2018 r. funkcjonowało 5 aptek, a na koniec 2018 r. – 5 aptek. 

Świadczenia apteczne zapewniały : 

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

2. Apteka „Crategus”, ul. Zamkowa 1 

3. Apteka „Świętojańska”, Pl. Wolności 6 

4. Apteka Św. Anny, ul. 3 Maja 17 

5. Apteka Drofarm, ul. Piotra Skargi 15 a 

W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco:  

1. Punkt Apteczny w Biedrzychowicach 186 a 

2. Punkt Apteczny Szonów 33 

3. Punkt Apteczny w Racławicach Śl., ul. Zwycięstwa 60 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 309 osób z 208 rodzin. 

Na 1 stycznia 2018 r. 176 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 165 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku 387, a na koniec roku 347. Kwota świadczeń rodzinnych w 

2018 r. wyniosła 2032491,00 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 466851,00 zł. 

Na początek 2018 r. 913 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na 

koniec 2018 r. 833 – rodziny. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 

2018 r. 93 % rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 90 % rodzin. 

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

przysługiwała 62 osobom. Wypłacono 614 świadczeń. Łączna kwota tych świadczeń 

293777,00 zł. 

Zasiłki okresowe przysługiwały 109 rodzinom spełniającym kryterium dochodowe z 

pomocy społecznej. Liczba tych świadczeń w 2018 r. to 660 na łączną kwotę 236618 zł. 

Najczęstszy powód przyznania to bezrobocie. 

Zasiłek celowy przysługiwał 163 rodzinom: 

149 rodzin spełniało kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z zakresu 

pomocy społecznej, 

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

1 rodzina otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego. 
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Pomoc w formie gorącego posiłku przyznano 129 osobom – 107 dzieciom oraz 22 osobom 

dorosłym. Liczba świadczeń to 18088. Łączny koszt to 64440,00 zł. 

Sfinansowano sprawienie pogrzebów dla 3 osób na kwotę 9450 zł. 

Gmina współfinansowała odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 29 osobom.  

Liczba świadczeń wyniosła 277, koszt ogólny 654282,00 zł. 

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

etat w Ośrodku Pomocy Społecznej. W 2018 r. przysługiwała ona 16 osobom. Liczba 

świadczeń wyniosła 4854. Łączny koszt to 69490,00 zł. 

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi korzystały 4 osoby, co przełożyło się na liczbę 583 

świadczeń w 2018 r. Łączny koszt wyniósł 38380,00 zł. 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd 

przysługiwało 2 osobom. Kwota świadczeń to 14602,00 zł. 

Gmina Głogówek współpracowała w 2018 r. z Bankiem Żywności. Zakwalifikowanych do 

programu dożywiania było 373 osób. Zestaw roczny artykułów spożywczych w 

podprogramie 2018 obejmował artykuły spożywcze w łącznej ilości około 49 kg na osobę. 

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

którego osoby zakwalifikowane otrzymywały dodatkową żywność. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich struktur prowadził w 2018 r. dom 

dziennego pobytu Senior+, z którego korzystało w ciągu roku 30 osób. 

Infrastruktura drogowa i sieciowa 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w  2018 r. 160,448 km dróg. Drogi 

asfaltowe stanowiły ok 90% wszystkich dróg.   

− drogi gminne – 46,733 km  

− drogi powiatowe – 69,480 km  

− drogi wojewódzkie – 29,991 km 

− drogi krajowe – 14,244 km  

W 2018 r. zrealizowano inwestycje na drogach gminnych o wartości prawie 2,2 mln zł, 

m.in.:  

− Tomice – Góreczno – pow. 11 630,00m², 

− Jana Kazimierza w Głogówku – pow. 728,50m², 

− Kąpielowa w Głogówku – pow. 2 350m², 
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− Polna w Głogówku od drogi krajowej do osiedla JPII – pow. 550m², 

− Fabryczna w Głogówku – pow. 715m², 

− Damrota w Głogówku – pow. 2 280m², 

− Sysłów do drogi powiatowej – pow. 1 281m², 

− Droga dojazdowa do Chudoby – pow. 5 120m², 

− Leśnik odcinek do mostu nad Osobłogą -  pow. 841,60m², 

− Kolejowa w Racławicach Śląskich – pow. 1 026m², 

− Biedrzychowice, droga do punktu skupu żywca – pow. 1 950m², 

− Dzierżysławice, droga prowadząca do przystani kajakowej – pow. 552m². 

Zestawienie robót wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Głogówek w 2018 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 

 

Wartość robót 

( zł ) 

Rozmiar robót 

( mb ) 

Błażejowice konserwacja rowów  12 544,16 800 

Kierpień konserwacja wycinka drzew i 

zakrzaczeń 

12 230,70 1300 

Leśnik konserwacja rowu 2 144,32 232 

Winiary remont rurociągu  1 947,82 53 

Rzepcze remont i czyszczenie ciągów 

drenarskich  

4 916,72 86 

Mochów  remont konserwacja kolektora 

burzowego  

14 795,44 48 

Dzierżysławice łapacz wód opadowych 6 017,62 6 

Kierpień remont ciągu drenarskiego  6 405,57 237 

Mionów konserwacja rowu  6 113,80 500 
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W 2018 r. rozpoczęto inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej dla odbioru 

ścieków z m. Rzepcze. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 1 460 814,72 

zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków unijnych wyniosło 

1 092 824,00 zł. Inwestycja miała na celu umożliwienie zwiększenia dostępu do 

infrastruktury wodno-ściekowej dla mieszkańców miejscowości Rzepcze poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączy o długości 6,827km. Przedmiotem zadania 

było opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie której 

możliwa jest realizacja budowy przedmiotowej inwestycji. W ramach tego etapu 

zostanie wykonanych 78 nowych przyłączy, a w sumie wraz z wykonanym w 2017 r. 

pierwszym etapem, 95 przyłączy. W 2019 r. planuje się zakończenie robót, dzięki czemu 

cała miejscowość będzie skanalizowana i wg szacunków będzie mogło korzystać z niej 

279 osób. 

 

Pasternik Park oczyszczenie stawu  2 500,00  

Głogówek  konserwacja k. rz. Młynówki  ul. 

Piastowska  

11 516,86 95 

Mochów wykonanie zejścia ze skarp  3 304,04  

Mochów  remont kolektora burzowego 1 861,10 11 

Kazimierz konserwacja rowu 1 993,45 145 
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Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

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 wodociągowej w 2018 r. wynosiła 92,05 km. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada ponad 97 % mieszkańców.  

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

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

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

Głogówek. Istniało 1 103 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

W 2018 r. doszło do 36 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem najczęściej były 

zapchane rury i spadki napięcia elektrycznego w przepompowniach. W związku z 

awariami podejmowano na bieżąco prace naprawcze. 

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 23,818 km. Istniało 

982 czynnych przyłączy do sieci gazowej.  

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

W budynkach stanowiących własność Gminy Głogówek. 
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Adres Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

podana w m2 

Łączna 

powierzchnia 

mieszkań podana w 

m2 

Przeciętna 

liczba izb 

Twardawa,  

ul. 1 Maja 3 

4 62,00 

62,00 

38,00 

44,80 

206,80 2 

Głogówek,  

ul. 3 Maja 13 

4 34,45 

51,40 

84,41 

49,84 

220,10 1,5 

Głogówek,  

ul. Batorego 8 

1 54,70 54,70 2 

Biedrzychowice 

186A 

5 45,10 

72,50 

66,00 

45,80 

65,67 

295,07 2,6 

Głogówek,  

ul. Dworcowa 4 

3 43,81 

37,71 

54,82 

136,34 2 

Głogówek,  

ul. Głubczycka 

24 

6 58,56 

54,48 

37,10 

65,00 

265,00 1,7 
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39,06 

10,80 

Głogówek,  

ul. Głubczycka 35 

7 40,13 

83,50 

46,23 

86,90 

83,90 

50,19 

40,14 

430,99 2 

Głogówek,  

ul. Głubczycka 53 

4 40,60 

24,70 

50,20 

26,90 

142,40 1,7 

Kazimierz 80 5 30,90 

69,44 

36,00 

32,26 

54,39 

222,99 1,2 

Kazimierz 149 1 108,40 108,40 4 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 

4 

12 38,15 

48,23 

48,34 

38,15 

48,23 

48,34 

38,15 

518,61 2 
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38,15 

48,23 

48,34 

38,15 

38,15 

Głogówek, 

ul. Ligonia 1 

5 27,64 

30,95 

38,76 

54,33 

46,93 

198,61 1,6 

Głogówek,  

ul. Ligonia 4 

3 75,08 

75,70 

42,47 

193,25 2,3 

Mochów 70 4 30,13 

74,72 

55,73 

46,04 

206,62 1,7 

Mochów 76 4 146,55 

61,27 

42,07 

78,59 

328,48 2,5 

Głogówek 

ul. Pasternik 4 

2 75,80 

75,54 

151,34 3 

Głogówek, 

ul. Piastowska 1 

5 68,03 

21,96 

244,60 2 
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60,60 

59,06 

34,95 

Głogówek, 

ul. Piastowska 11 

5 74,03 

51,28 

37,79 

39,41 

49,43 

251,94 1,8 

Głogówek, 

ul. Piastowska 12 

4 25,85 

58,88 

23,43 

17,00 

125,16 1,25 

Głogówek, 

ul. Piastowska 16 

4 50,19 

83,88 

35,50 

47,93 

217,50 2,25 

Głogówek, 

ul. Piastowska 18 

4 55,87 

52,96 

34,36 

89,45 

232,64 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 20 

5 13,52 

38,22 

38,54 

44,21 

46,64 

181,13 1,6 
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Głogówek,  

ul. Piastowska 25 

4 36,72 

55,68 

60,56 

43,22 

196,18 1,7 

Głogówek,  

ul. Piastowska 27 

8 90,81 

80,37 

51,79 

72,79 

77,63 

31,41 

99,85 

75,60 

580,25 2,25 

Głogówek, 

ul. Piastowska 28 

4 32,28 

37,72 

40,87 

38,40 

149,27 1,25 

Głogówek,  

ul. Piastowska 30 

3 57,71 

41,32 

44,52 

143,55 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 

36 

7 19,64 

42,30 

30,34 

44,73 

30,06 

47,17 

37,09 

251,33 1,1 
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Głogówek, 

ul. Piastowska 37 

5 49,81 

59,50 

44,81 

54,65 

30,68 

239,45 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 46 

8 25,00 

25,00 

21,42 

72,45 

36,00 

61,56 

27,88 

24,63 

293,94 1,25 

Głogówek, 

ul. Powstańców 

37 

3 62,77 

63,77 

42,42 

168,96 2 

Głogówek, 

ul. Powstańców 

45 

4 39,70 

69,60 

69,60 

44,30 

223,20 1,5 

Racławice 

Śląskie, 

ul. Prudnicka 16 

2 80,50 

96,04 

176,54 3 

Głogówek,  

ul. Skargi 12 

3 49,64 

79,69 

61,46 

190,79 2 
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Głogówek, 

ul. Sobieskiego 11 

6 45,37 

82,07 

50,72 

62,94 

58,88 

32,08 

332,06 2 

Głogówek, 

ul. Spółdzielcza 9 

2 66,57 

84,36 

150,93 2 

Głogówek, 

ul. Staszica 1 

2 60,16 

28,84 

89,00 1,5 

Głogówek, 

ul. Staszica 10 

6 80,50 

25,57 

23,20 

35,28 

34,37 

96,59 

295,51 2 

Stare Kotkowice, 

ul. Sudecka 27 

2 75,18 

92,00 

167,18 3 

Błażejowice 

Dolne 15 

1 87,00 87,00 3 

Wróblin 47A 1 73,91 73,91 2 

Zwiastowice 4 1 139,00 139,00 4 

Szonów 33 3 56,80 

56,60 

56,60 

170,00 2,3 
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Głogówek, 

ul. Wodna 1 

3 41,35 

43,60 

33,55 

118,50 2 

Głogówek, 

ul. Wodna 9 

3 71,00 

36,00 

66,20 

173,20 1,7 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 16 

7 85,45 

56,74 

59,79 

50,29 

11,88 

34,71 

74,94 

373,80 1,8 

Racławice Śląskie 

ul. Zwycięstwa 37 

2 62,66 

83,40 

146,06 3 

Razem 187 9 862,28 9 862,28  

 

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 

 

Adres Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

mieszkań 

podana w m2 

Łączna 

powierzchnia 

mieszkań podana w 

m2 

Przeciętna 

liczba izb 

Głogówek, 

ul. 3 Maja 1-3 

5 44,21 

36,30 

46,50 

208,14 2 
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45,54 

35,59 

Głogówek, 

ul. 3 Maja 12-14 

8 57,62 

51,06 

35,20 

25,40 

33,60 

25,90 

50,71 

34,40 

313,89 1,5 

Głogówek, 

ul. 3 Maja 15 

1 18,90 18,90 1 

Głogówek, 

ul. Chopina 1 

1 61,50 61,50 3 

Głogówek, 

ul. Chopina 5-7 

2 49,70 

49,50 

99,20 2 

Głogówek, 

ul. Chopina 9-11-

13 

2 49,20 

61,40 

110,60 2,5 

Głogówek, 

ul. Chopina 15 

3 32,30 

32,90 

31,70 

96,90 1 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 1 

ul. 3 Maja 2 

3 60,02 

58,50 

82,79 

201,31 2 
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Głogówek, 

ul. Dworcowa 13-

13A 

4 77,20 

55,00 

71,90 

60,16 

264,26 3 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 20 

3 63,70 

83,65 

68,30 

215,65 2,3 

Głogówek, 

ul. Dworcowa 23 

1 53,10 53,10 3 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 

3-5-7 

3 45,90 

66,90 

55,40 

168,20 2,5 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 

11 

1 26,80 26,80 2 

Głogówek, 

ul. Konopnickiej 

13-15 

10 56,47 

59,58 

69,57 

50,19 

56,60 

41,90 

38,45 

48,90 

42,10 

49,60 

513,36 1,5 

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

Głogówek, 

ul. Kościelna 10 

5 85,20 

91,00 

57,30 

94,60 

48,70 

376,80 2,4 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 3-

5-7 

2 38,90 

44,90 

 

83,80 2 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 11-

13 

9 51,66 

75,55 

78,83 

59,03 

66,11 

75,90 

62,90 

66,31 

54,90 

591,19 2 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 17 

3 107,97 

13,70 

77,11 

198,78 2,7 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 21 

2 41,62 

53,60 

95,22 1,5 

Głogówek, 

ul. Kościuszki 23 

2 93,82 

53,64 

147,46 2,5 
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Głogówek, 

ul. Młyńska 13 

3 38,54 

19,00 

42,30 

99,84 1,3 

Głogówek, 

ul. Piastowska 52 

1 55,30 55,30 2 

Głogówek, 

ul. Piastowska 2 

2 40,94 

44,08 

85,02 1 

Głogówek, ul. 

Piastowska 26 

1 77,60 77,60 3 

Głogówek, 

ul. Piastowska 41 

7 30,70 

51,90 

51,50 

48,40 

78,40 

32,20 

50,40 

343,50 1,7 

Głogówek, 

ul. Piastowska 44 

1 61,11 61,11 2 

Głogówek, 

Plac Wolności 2 

4 58,12 

22,85 

34,01 

63,30 

178,28 2 

Głogówek, 

Plac Wolności 4 

4 65,90 

59,10 

129,40 

282,40 2 
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28,00 

Głogówek, 

Plac Wolności 6 

1 74,30 74,30 3 

Głogówek, 

Plac Wolności 10 

4 74,39 

41,47 

13,80 

13,80 

143,46 1,5 

Głogówek, 

ul. Powstańców 4 

1 77,85 77,85 3 

Głogówek, 

Rynek 3 

1 36,40 36,40 1 

Głogówek, 

Rynek 5 

2 74,30 

44,30 

118,60 1,5 

Głogówek, 

Rynek 14 

2 56,61 

50,48 

107,09 1,5 

Głogówek, 

Rynek 15 

1 22,49 22,49 1 

Głogówek, 

Rynek 17 

1 34,57 34,57 2 

Głogówek, 

Rynek 19 

3 50,93 

47,91 

49,00 

147,84 2 

Głogówek, 

Rynek 20 

3 45,67 

45,50 

136,84 2 
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45,67 

Głogówek, 

Rynek 23 

3 12,98 

56,91 

84,88 

154,77 1,7 

Głogówek, 

Rynek 26 

3 47,99 

27,85 

28,14 

103,98 1,7 

Głogówek, 

Rynek 27 

3 55,10 

37,76 

37,76 

130,62 1,3 

Głogówek, 

Rynek 7-11 

7 32,30 

33,90 

45,70 

33,90 

33,50 

34,00 

45,40 

258,70 2 

Głogówek, 

ul. Skargi 10 

5 56,76 

65,67 

76,25 

61,10 

58,30 

318,08 2,8 

Głogówek, 

ul. Skargi 13 

4 50,57 

81,51 

63,40 

222,68 1,75 
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27,20 

Głogówek, 

ul. Słowackiego 

2-4 

3 35,33 

45,41 

45,41 

126,15  

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 

1 

2 73,80 

79,37 

153,17 3 

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 

3 

3 61,45 

61,45 

45,70 

168,60 2 

Głogówek, 

ul. Sobieskiego 

33 

4 53,69 

57,21 

20,20 

20,20 

151,30 1,5 

Głogówek, 

ul. Spółdzielcza 

1 

2 60,70 

53,80 

114,50 2 

Głogówek, 

ul. Spółdzielcza 

5 

1 79,10 79,10 3 

Głogówek, 

ul. Staszica 14 

3 64,29 

47,10 

59,25 

170,64 1,7 

Głogówek, 

ul. Wodna 2 

2 48,80 

51,50 

100,30 2 
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Głogówek, 

ul. Wodna 7 

6 56,10 

32,65 

42,00 

70,22 

44,70 

73,00 

318,67 2,2 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 20 

3 25,40 

15,90 

70,50 

111,80 1 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 30 

2 23,90 

49,70 

73,60 2 

Głogówek, 

ul. Zamkowa 34 

2 41,70 

82,80 

124,50 3 

Racławice 

Śląskie, 

ul. Zwycięstwa 

35 

3 68,66 

46,20 

39,10 

153,96 1,5 

Razem 174 9 009,27 9 009,27  

  

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r. 361 mieszkań, a na 

dzień 31 grudnia 2018 r. – 351 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 52,81 m2, a ogółem, w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 1,47 m2. 

W 2018 r. oddano do użytkowania 10 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, 
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lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane  osobie 

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

mieszkalnego. 

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

nie posiadające  samodzielnego tytułu prawnego do lokalu oraz które: 

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

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

ludzi, 

− opuszczają dom dziecka po osiągnięciu pełnoletniości i nie mają możliwości 

zamieszkania w innym lokalu, 

− pozbawione zostały zajmowanego lokalu mieszkalnego  w wyniku klęski 

żywiołowej, pożaru i innych zdarzeń losowych. 

Pierwszeństwo najmu lokalu na czas nieokreślony przysługuje osobom: 

− uprawnionym do lokalu zamiennego, 

− które opuściły placówkę opiekuńczą  w związku z uzyskaniem pełnoletniości , a 

przed umieszczeniem w placówce opiekuńczej zameldowane były na terenie 

Gminy Głogówek, 

− zamieszkują w warunkach kwalifikujących do ich poprawy, są mieszkańcami 

Gminy i których dochód nie przekracza 100 % najniższej emerytury w 

gospodarstwie jednoosobowym i 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym, 

− wnioskującym o zawarcie umowy najmu lokalu niezdatnego do zasiedlenia, 

które zobowiązały się do wykonania remontu. 

Natomiast prawo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom zamieszkującym 

na terenie Gminy, które: 

− znajdują się w niedostatku, 

− nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego, 

− utraciły dotychczasowe mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub 

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

− nie posiadają innych źródeł utrzymania  poza świadczeniami  z pomocy 

społecznej lub alimentami, 

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

utrzymaniu mają małoletnie dzieci. 

Jednocześnie pierwszeństwo w wynajmie lokalu socjalnego mają w następującej 

kolejności osoby: 
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− uprawnione do lokalu socjalnego, bo utraciły dotychczasowe mieszkanie 

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

przysługuje im prawo do lokalu zamiennego, 

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

prawo do lokalu socjalnego, 

− które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądu o 

eksmisję z lokalu znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy, 

− które były objęte  i zakończyły  indywidualny program wychodzenia  z 

bezdomności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostają w niedostatku. 

Dopuszcza się możliwość zamiany mieszkań za zgodą Burmistrza Głogówka i po 

uzyskaniu opinii jednostki administrującej zamienianym i lokalami. Zamiany mogą być 

realizowane w szczególności jako: 

− zamiany wzajemne pomiędzy zainteresowanymi najemcami lub właścicielem i 

najemcą, 

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

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

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

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

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

o zamianę dotychczas zajmowanego mieszkania  na mieszkanie  o powierzchni 

normatywnej określonej w przepisach o dodatkach mieszkaniowych oraz osiągają 

dochód kwalifikujący do otrzymania dodatku , jednakże po uregulowaniu  z jednostką 

administrującą sposobu spłaty zaległości. 

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

najemcą po rozwiązaniu umowy z powodu zaległości czynszowych, jeżeli zostanie 

uregulowane zadłużenie wraz z należytymi odsetkami przed złożeniem do sądu przez 

zarządcę lokalu mieszkalnego pozwu o wydanie tego lokalu. 

Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w 

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

Niewykorzystanych było 5 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było 

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

niewłaściwej eksploatacji przez poprzednich lokatorów. 

W 2018 r. dokonano sprzedaży 10 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, 

na łączną kwotę 98.443,28. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 9.844,3 zł. Powodem 

sprzedaży wskazanych mieszkań były wnioski najemców. Powierzchnia sprzedanych 

lokali mieszkalnych wynosi 596,14 m2. Ze sprzedanych 10 lokali mieszkalnych na rzecz 

najemców cztery lokale mieszkalne sprzedane zostały z rozłożeniem płatności na raty, 

a za sześć lokali mieszkalnych najemcy uregulowali całą należność przed zawarciem 
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aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Z łącznej kwoty 98 433,28 złotych na lokale, 

których sprzedaż nastąpiła z rozłożeniem płatności na raty wynosi 38 875,88, a bez 

rozłożenia na raty wynosi 59 557,40 zł. 

W 2018 r. wszczęto 2 postępowania  eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali 

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

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

postępowań było zadłużenie czynszowe. 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły: 770 946,86 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości bieżące i 

zasądzone. Natomiast    odsetki na dzień 1 stycznia 2018 roku za zaległości bieżące i 

zasądzone wynosiły 410 354,61 złotych. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły: 779 568,35 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości bieżące i 

zasądzone. Natomiast odsetki na dzień 31 grudnia 2018 roku za zaległości bieżące i 

zasądzone wynosiły 453 249,93 złotych. 

W 2018 roku dokonano umorzenia zaległości czynszowych na łączną kwotę 2 712,17 

złotych. 

W 2018 r. dokonano następujących remontów w  mieszkaniach: 

− wymieniono instalacje w budynkach: wymiana pionu kanalizacyjnego zasilania 

wody ul. Piastowska 11/1, 

− remont dachu został przeprowadzony w budynkach: Głogówek, ul.  Głubczycka 

35, Stare Kotkowice , Sudecka 2, 

− remont kominów w budynkach: montaż nasady obrotowej  Stare Kotkowice, 

remont komina ul. Powstańców 45, 

− wymiana stolarki budowlanej w budynkach: Plac Wolności 2/9, Głubczycka 

35/2, Staszica 14/3, ul. Staszica 1, ul. Powstańców 45,  ul. Powstańców 37,  ul. 

Zwycięstwa 35/4  Racławice Śląskie,  ul. Piastowska 30/1, Biedrzychowice 186A, 

Piastowska 44/4, ul. Konopnickiej 4/11, ul. Staszica 10/6, ul. Piastowska 12/2, 

Piastowska 27/2 , ul. Wodna 5, ul. Piastowska 27/3, ul. Wodna 7/6. Rynek 19/4. 

Ligonia 1/4, Kościuszki 17/1, Piastowska 46/2,  Konopnickiej 11/5,  Piastowska 

36/5, Rynek 7-11/13,  Plac Wolności 2/2 Piastowska 36/4, 

− doprowadzenie wodociągów i kanalizacji w budynkach: wykonanie kanalizacji 

ogólnospławnej ul. Piastowska 16. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 19,4 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, 

zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 19,94 %. 
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W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 95764,44 zł, których 

beneficjentami było 58 osób. Podstawą ich przyznania była decyzja Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Głogówku. Kwota najniższego dodatku wynosiła 12,80 zł, zaś 

kwota najwyższego dodatku – 431,49  zł. 

W zasobie gminy w 2018 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;  

− 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; 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 55 

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

− Schronisko Młodzieżowe w Głogówku przy ul. Kościuszki 12; 

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

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

Kościuszki nr 10 i 10a; 

− Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich, oddział w Zawadzie, Zawada 15B; 

− Boisko sportowe wraz z szatnią w Zawadzie; 

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

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

− Szkoła Podstawowa w Twardawie, ul. Kozielska 6; 

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

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

− Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szonowie, 

Szonów 33; 

− Boisko sportowe wraz z zapleczem w Starych Kotkowicach; 

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

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

21; 

− Świetlica wiejska Nowe Kotkowice 4; 

− Świetlica wiejska Mionów; 

− Świetlica wiejska Leśnik 20; 

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

− Pałac w Kazimierz, Kazimierz 93, 93A; 

− Boisko wraz z zapleczem w Kazimierzu; 

− Błażejowice Dolne nr 15; 

− Boisko wraz z zapleczem w Biedrzychowicach 19B; 

− Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 110; 

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

Biedrzychowice 165; 

− Budynek mieszkalno – usługowy Biedrzychowice 186a. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 51 osób, zaś pod koniec 

2018 r. było to 43 osoby. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 

2018 r. 8 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymywał się na 

zbliżonym poziomie. 

Transport 

W Gminie Głogówek funkcjonuje jedna strefa płatnego parkowania, zlokalizowana na 

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

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

płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych  na drogach publicznych w strefie  płatnego 

parkowania na terenie miasta Głogówek.  

Zauważono znaczny wzrost zainteresowania zakupu rocznych karnetów, co pozwoliło 

na odciążenie miejsc postojowych znajdujących się wokół Rynku. Tylko do końca 

kwietnia 2019 r. ilość sprzedanych rocznych karnetów wyniosła 36 szt.  

Dochody ze strefy płatnego parkowania w 2018 r. wyniosły 107.262,50 zł. Poniesione 

koszty to natomiast: 2361,60 zł – papier do parkometrów, 10632,19 zł – analiza 

techniczna wraz z wymianą części w parkometrach. 

Sprawy obywatelskie 

W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie 

Sołectw. Wzięło w nich udział 84 osoby, w tym podczas otwartych spotkań 84 osoby. 

Żaden z mieszkańców nie wyraził swojej opinii w innych formach [ankiecie/sondzie/ 

itd.]. Konsultacje miały formę protokołowanego, bezpośredniego spotkania  z 

uczestnikami konsultacji.  

W 2018 r. przeprowadzono również konsultacje dotyczące rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018. Wzięło w nich udział 0 osób, w tym 

podczas otwartych spotkań 0 osób, a 0 mieszkanek i mieszkańców wyraziło swoją opinię 

w innych formach [ankiecie/sondzie/ itd.].  

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 
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postanowi. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w 

sprawie, której konsultacje dotyczą. Konsultacje z mieszkańcami mogą być 

przeprowadzane z inicjatywy Rady Miejskiej w Głogówku, Burmistrza Głogówka lub co 

najmniej 25 % pełnoletnich mieszkańców obszaru objętego konsultacjami. Konsultacje 

społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów chyba, że 

ustawa stanowi inaczej. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy 

Gminy Głogówek posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Konsultacje 

uznawane są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, 

jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.  

Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:  

− protokołowanych, bezpośrednich spotkaniach z uczestnikami konsultacji 

społecznych, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i 

uwag, którym przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz lub 

upoważniona przez niego osoba;  

− w formie ankiet, w tym ankiet internetowych;  

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

tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną;  

− przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych. 

W trakcie 2018 r. określone w uchwale zasady nie uległy zmianie.  

Najczęściej wybieraną formą konsultacji, uregulowaną w uchwale były protokołowane, 

bezpośrednie spotkania z uczestnikami konsultacji społecznych, prowadzonych w 

sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag. 

 

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 44 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one głównie tematyki funkcjonowania urzędu, promocji gminy oraz spraw z 

zakresu ochrony środowiska. W każdym przypadku informacja została udostępniona 

wnioskodawcy.  

W sprawozdawanym roku wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Uwzględnione zostały 3 skargi. Przedmiotem skarg, które 

uwzględniono, była: skarga na pracownika urzędu (2 szt.), skarga na działalność 

Burmistrza Głogówka (1 szt).  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 0 wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

W sprawozdawanym roku wpłynęły 3 petycje. Żadna z nich nie została uwzględniona 

Przedmiotem nieuwzględnionych petycji było: 

− Zapewnienie bezpłatnej opieki ginekologicznej, 
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− Wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energii, 

− Wdrożenie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 36 organizacji pozarządowych, w tym 1 

fundacja, 22 stowarzyszeń, 9 klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji klubów 

sportowych, 4 koła gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, dane te przedstawiały się tak 

samo. 

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; wpłynęło 1 ofert, z których 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 32 000,00 – 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 25 000,00 – 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 40 000,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

ofert, z których wybrano ofertę organizacji LZS Zawada, opiewającą na kwotę 6 

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 11 500,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

ofert, z których wybrano ofertę organizacji LZS Rzepcze, opiewającą na kwotę 

11 500,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

ofert, z których wybrano ofertę organizacji Bractwo Strzeleckie, opiewającą na 

kwotę 7 000,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

ofert, z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, 

opiewającą na kwotę 7 000,00 – zadanie zostało wykonane, 
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− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 12 

ofert, z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, 

opiewającą na kwotę 16 500,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

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

kwotę 6 000,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

ofert, z których wybrano ofertę organizacji KS Twardawa, opiewającą na kwotę 

11 500,00 – zadanie zostało wykonane, 

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

ofert, z których wybrano ofertę organizacji LKS Szonów, opiewającą na 

kwotę6 000,00 – zadanie zostało wykonane. 

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:  

− zadanie o nazwie: Polska-Samorząd- Wspólnota – Wymiana doświadczeń w 

umacnianiu polskiego ducha, organizacji Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Kazimierz , wsparto kwotą  4100,00 zł. 

W 2018 r. odbyło się 24 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na 

poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

− na zebraniu w sołectwie Biedrzychowice, które odbyło się 12.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 3 % (23 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Błażejowice Dolne, które odbyło się 19.09.2018r, 

frekwencja wynosiła 9,9 % (15 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Chudoba, które odbyło się 29.09.2018r. frekwencja 

wynosiła 18 % (8 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Dzierżysławice, które odbyło się 28.09.2018, frekwencja 

wynosiła 4,3 % (16 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Głogowiec, które odbyło się 18.08.2018r, frekwencja 

wynosiła  5% (8 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Góreczno, które odbyło się 27.09.2018r, frekwencja 

wynosiła  16 % (10 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Kazimierz, które odbyło się 26.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 4,11 % (14 os.) 

− na zebraniu w sołectwie Kierpień, które odbyło się 17.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 7,8 % (24os.),  
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− na zebraniu w sołectwie Leśnik, które odbyło się 15.09.2018r, frekwencja wynosiła 

19,3 % (18 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Mionów, które odbyło się 07.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 7,6 % (16 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Mochów, które odbyło się 08.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 3,6 % (15 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Nowe Kotkowice, które odbyło się 21.09.2018r, 

frekwencja wynosiła 16,6% (12 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Racławice Śląskie, które odbyło się  01.09.2018r, 

frekwencja wynosiła 1,9 % (27 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Rzepcze, które odbyło się 22.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 4,8% (14 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Stare Kotkowice, które odbyło się 15.09.2018r, 

frekwencja wynosiła 3,2 % (16 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Szonów, które odbyło się 28.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 3,8 % (19 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Tomice, które odbyło się 20.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 18,4 % (18 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Twardawa, które odbyło się 29.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 2,9 % (23 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Wierzch, które odbyło się 08.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 4,9 % (19 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Wróblin, które odbyło się 17.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 3,8 % (14 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Zawada, które odbyło się 26.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 1,7 % (7 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Zwiastowice, które odbyło się 22.09.2018r, frekwencja 

wynosiła 5,3 % (12 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Głogówek-Winiary, które odbyło się 20.09.2018r, 

frekwencja wynosiła 2,2 % (26 os.), 

− na zebraniu w sołectwie Głogówek - Oracze, które odbyło się 24.08.2018r, 

frekwencja wynosiła 1,5 % (16 os.). 

Jak wynika z powyżej przytoczonych danych, średni odsetek uczestnictwa mieszkańców 

gminy w zebraniach dotyczących podziału funduszu sołeckiego wynosił 3,89 %. 
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Zauważyć należy, że każdorazowo mieszkańcy gminy byli informowani o 

przeprowadzanych konsultacjach w sposób prawidłowy. 

W 2018 r. przeprowadzono również konsultacje dotyczące Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uprawnionymi do udziału 

w  konsultacjach były  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność 

statutową  na terenie Gminy Głogówek. Konsultacje przeprowadzone zostały w celu 

poznania opinii w/w podmiotów w  sprawie poddanej konsultacji.  

Konsultacje miały charakter opiniodawczy. Przedmiotem konsultacji był „Roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019" dla Gminy Głogówek. Konsultacje trwały 

od dnia  19.10.2018 r. do  29.10.2018  r. Opinie i uwagi do w/w Programu, organizacje 

pozarządowe mogły składać  podczas otwartego spotkania 29 października 2018 r. / 

poniedziałek o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 

października 2018  r.  

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 2019 dla Gminy Głogówek” został skierowany pod obrady Rady Miejskiej w 

Głogówku, która podjęła stosowną uchwałę. 

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy 

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy złożono 495  zawiadomień o 

możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były 

prowadzone w 383 przypadkach, zaś w przypadku 112 postępowań organy prowadzące 

postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych. 

Czyny zabronione: 

− przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły  2,3 % wszystkich czynów, 

− przeciwko mieniu – 39,7  %, 

− dotyczące przestępstw gospodarczych –  3,1 %. 

− dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza 

publicznego –  0  %. 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące -  kradzieży. 
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Z przeprowadzonych w 2018 r. badań poczucia bezpieczeństwa mieszkanek i 

mieszkańców wynika, że Gmina Głogówek cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. 

Najistotniejszy wpływ na taki stan rzeczy ma zapobieganie i zwalczanie pospolitej 

przestępczości oraz wykroczeń najbardziej dolegliwych społecznie. 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na  prowadzeniu akcji 

prewencyjnych  i informacyjnych: „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Niechronieni 

uczestnicy RD”, „Smog”, „Kaskadowy pomiar prędkości”, „Truck&Bus”, „Bezpieczny 

Weekend – Boże Ciało”, „Bezpieczny Weekend Znicz”, „Bezpieczny rowerzysta”, 

„Bezdomny”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwy Poranek”, „Pasy”. 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Na terenie Gminy Głogówek działają 22 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Są 

one sukcesywnie doposażane. W poniższej tabeli zaprezentowano łączny koszt 

utrzymania jednostek OSP, a także wartość wydatków dotyczących zakupu materiałów 

oraz wyposażenia. 

 

Rok Wydatki ogółem Wydatki z zakresu zakupu materiałów 

i wyposażenia 

2011 524 089,63,- 127 747,92,- 

2012 334 732,15,- 97 104,41,- 

2013 484 917,86,- 108 545,59,- 

2014 504 001,51,- 198 553,54,- 

2015 551 150,77,- 93 247,69,- 

2016 555 210,69,- 101 362,54,- 

2017 556 317,91,- 128 613,20,- 

2018 411 551,44,- 123 523,07,- 

 

Gmina Głogówek może pochwalić się dużą liczebnością członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Strukturę członkostwa obrazuje zamieszczona poniżej tabela. 
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Członkowie OSP  Liczba 

Mężczyźni w wieku 18-65 lat 477 

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat 49 

Kobiety 39 

Członkowie zwyczajni OSP / w 

wieku 18-65 lat / mogący brać 

bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 

193 

Członkowie wspierający 159 

 w tym kobiety 0 

Członkowie honorowi 55 

 w tym kobiety 2 

Mężczyźni ogółem 736 

Kobiety ogółem  

 

43 

Członkowie OSP ogółem 779 

 

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

4. Głogówek Stolarczyk MAN 2017 

5. Głogówek Jelcz 007 1998 

6. Głogówek VW Transporter 2,0 1993 

7. Głogówek IFA HL900 (przyczepa) 1981 

8. Kazimierz DAF 1995 

9. Kierpień Daimler Benz 1981 

10. Mionów Magirus-Deutz-FM192T 1979 

11. Mochów Opel Vivaro 2004 

12. Racławice Śląskie Renault G270 Manager 1995 

13. Racławice Śląskie  Steyr 690 1976 

14. Rzepcze Daimler-Benz 1988 

15. Stare Kotkowice Volkswagen Transporter 1997 

16. Stare Kotkowice Magirus-Deutz-FM192T 1980 

17. Szonów Jelcz 325 1983 

18. Szonów IVECO UNIC 165-24 1988 

19. Twardawa IVECO UNIC -175 1991 

20. Wierzch RENAULT J500A 1996 

21. Wróblin Magirus-Deutz 1976 

22. Zwiastowice IVECO EURO CARGO 130 E23 1996 

Jak wynika z powyższej tabeli, średni wiek samochodu służącego w OSP Gminy 

Głogówek to 30 lat. 
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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 XLI/295/2017 z dnia 22 

grudnia 2017 r. wypłacany jest ekwiwalent w kwocie: 14,00 zł za każdą godzinę udziału 

w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz w kwocie 5,00 zł za każdą godzinę udziału w 

szkoleniach organizowanych przez PSP. Łączna wartość ekwiwalentu została 

zaprezentowana w poniższej tabeli. 

 

 

Edukacja 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, 1  gimnazjum , 1 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 2018 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 61(3) 69(3) 15(1) 65(3) 73(3) 43(2) 42(2) 52(2) 420(19) 

SP nr 2 w Głogówku 28(2) 30(2) 9(1) 30(2) 35(2) 21(1) 19(1) 19(1) 191(12) 

SP  Biedrzychowice 10(1) 14(1) 0 11(1) 17(1) 10(1) 7(1) 11(1) 80(7) 

SP  Twardawa 9(1) 4(1) 4(1) 0 10(1) 0 6(1) 7(1) 40(6) 

SP  Szonów 8(1) 7(1) 8(1) 9(1) 7(1) 6(1) 13(1) 10(1) 68(8) 

SP  Racławice Śl. 15(1) 9(1) 7(1) 18(1) 14(1) 14(1) 22(10 17(1) 116(8) 

 

Szkoła/klasa III Razem 

PG nr 1 w Głogówku 93(4) 93 

 

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 
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Klasy gimnazjalne w SP w 
Racławicach Śl. 

16(1) 16 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach Liczba dzieci Razem 

O/P przy SP nr 1 w Głogówku 25 (1)  

O/P przy SP w Szonowie 28(2)  

O/P przy SP w Twardawie 17(1)  

 

Przedszkola Liczba dzieci Razem 

PP nr 3 w Głogówku 
Oddział Wróblin 
Oddział  Biedrzychowice 

130(6) 130 

PP nr 4 w Głogówku 
Oddział Oracze 
Oddział Kierpień 

190 (8) 190 

PP w Racławicach Śl. 
Oddział Wierzch 
Oddział Zawada 

67 (4) 67 

 

SZKOŁY 

Średni koszt kształcenia ucznia szkoły podstawowej wynosił w 2018 r. 11 501,04 zł. 

W przeliczeniu na jednego ucznia dla poszczególnych placówek koszt ten przedstawiał 

się następująco: 

− Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – 8 330,34  zł 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – 8 862,60  zł 

− Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach  - 15 086,13 zł 

− Szkoła Podstawowa w Szonowie – 16 482,60 zł 

− Szkoła Podstawowa w Twardawie  - 24.883,66 zł 

− Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. – 13 942,27 zł 

− Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głogówku  - 13 198,73 zł 
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Od 1 maja 2018 r. Gmina Głogówek przejęła od Powiatu Prudnickiego prowadzenie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. W skład Ośrodka 

wchodzą następujące szkoły : Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna,  Gimnazjum nr 3 

Specjalne , Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy ( Internat ). 

W okresie od 01 maja do 31 grudnia 2018 wydatki na przejęta placówkę zamknęły się 

kwotą 1 740 120,71 zł ( w tym 1 240 510,16 zł część subwencji oświatowej otrzymanej od 

Powiatu Prudnickiego ).  Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2018 r. 

uczęszczało średnio 55 uczniów. Koszt kształcenia ucznia wyniósł 31 639,00 zł.  

W trzech  szkołach podstawowych funkcjonowały Oddziały Przedszkolne.  

W 2018 r. uczęszczało do nich 72 dzieci. Średni koszt kształcenia w tych placówkach 

wynosił 11 749,34 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 – 6 842,59  zł 

− Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szonowie   – 13 710,30  zł 
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− Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Twardawie   – 14 892,08  zł 

 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 18 006 157,25 zł, z czego 11 197 471,16 zł (62,20 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

 

 

 

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 947 uczennic i 

uczniów w szkołach podstawowych, 457 uczennic i uczniów w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych oraz 116 uczennic i uczniów w szkołach i klasach 

gimnazjalnych i 11 uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego – 1024 osoby, a 

dodatkowego języka obcego –niemieckiego – 351 osób, języka mniejszości narodowej  – 

uczyło się 449 uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy  uczęszczało w 2018 r. średnio 16,36 osób. Najwięcej w Publicznym 

Gimnazjum nr 1 w Głogówku  – 24,07 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej 

w Twardawie  – 6,25 uczniów w klasie. W pozostałych szkołach średnia liczba uczniów 
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w 2018 r. kształtowała się następująco : Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – 22,08 

osób, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogówku 16,10 osób , Szkoła Podstawowa w 

Biedrzychowicach – 11,90 osób, Szkoła Podstawowa w Szonowie – 8,91 osób, Szkoła 

Podstawowa w Racławicach Śl. ( bez klasy gimnazjalnej ) – 14,55 osób oraz Szkoła 

Podstawowa w Racławicach Śl. ( klasa gimnazjalna ) – 18,88 osób.   

W Oddziałach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało średnio 18 

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

Głogówku – 24,33 osób, oddział Przedszkolny przy SP w Twardawie – 19,67 osób, oddział 

Przedszkolny przy SP w Szonowie – 14,00 osób 

W  szkołach i oddziałach przedszkolnych zatrudniono 132,67  nauczycielek i nauczycieli 

(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 3,26 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 9,53 

nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 22,69 nauczycieli mianowanych, 97,19  

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

poszczególnych szkołach 5 nauczycieli ,w przeliczeniu na pełne etaty 5,05 z czego 3 

nauczycieli dyplomowanych – 3,0 etatu przeliczeniowego oraz 2 nauczycieli 

mianowanych – 2,05 etatu przeliczeniowego. Na jedną nauczycielkę/ jednego 

nauczyciela ( w przeliczeniu na pełne etaty )  przypada średnio 8,22 uczennic i uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych . 

W 2018 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” 

 

Lp Programy rządowe Dotacja Wykonanie  Udział własny 

1 Wyprawka szkolna 4.650,- 3.251,09 0,00 

2 Dotacja podręcznikowa 115830,01 112.229,94 0,00 

3 Stypendia szkolne 52.000,- 43.330,78 10.833,91 

 

Od grudnia 2018 r. trwały intensywne prace nad przekształceniem Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Głogówku i Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku polegającym na dodaniu 

nowego adresu prowadzenia działalności na ul. Kościuszki 10 (w budynkach 

wygaszanego Publicznego Gimnazjum nr 1).  Przebywanie uczniów ze szkół nr 1 i nr 2 w 

budynkach Gimnazjum nie zostało formalnie załatwione i należało dokonać stosownych 

zmian od akceptacji Kuratora Oświaty w Opolu po zmianę uchwał dotyczących 

przekształcenia tych szkół. Proces ten zakończył się dopiero pod koniec marca 2019 r. 

Wraz z procesem przekształcenia w/w szkół trwały także prace związane ze zmianą 

obwodów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku. 
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Zorganizowano szereg spotkań z dyrektorami szkół, Radami Rodziców, związkami 

zawodowymi oraz przedstawicielami Rad Pedagogicznych szkół. Całość prac 

koncentrowała się nad zmniejszeniem ilości oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 aby 

w okresie około 3-4 lat uczniowie tej szkoły nie musieli uczyć się poza budynkiem 

macierzystej szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku ze względu na szczupłą bazę 

dydaktyczną nie ma możliwości na prowadzenie zajęć w klasach I – VIII w budynku na 

ul. Sobieskiego 6 . Szkoła ta od dnia 01 września 2019 r. stanie się właścicielem budynków 

po wygaszonym Publicznym Gimnazjum nr 1. Zapewni jej to komfort uczenia się. Klasy 

nauczania początkowego zostaną w budynku na ul. Sobieskiego 6 , pozostałe klasy będą 

uczyły się w budynkach na ul. Kościuszki 10. Finał tych działań nastąpił w marcu 2019 r. 

po podjęciu przez Radę Miejską w Głogówku uchwały dotyczącej sieci i obwodów szkół  

z Gminy Głogówek. 

W 2018 r. Burmistrz nagrodził najlepszych uczniów  jednorazową nagrodą pieniężną za 

osiągnięcia w zakresie edukacji, sportu oraz działalności społecznej . Nagrodzono 14 

uczniów,  ogólna kwota nagród wyniosła 3.500 zł. W tym samym roku nagrodzono 

najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Kwotami po 2.000 zł 

wyróżniono 6 nauczycieli  a kwotami po 2.500 zł nagrodzono 4 dyrektorów. 

W 2018 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę  478 500,13 zł.  

Dowożeniem organizowanym przez gminę objęto 370 uczennic i uczniów co stanowi  34 

% wszystkich  uczniów.  

 

 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK 

W 2018 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne : Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku 

z oddziałami zamiejscowymi w Biedrzychowicach i Wróblinie, Przedszkole Publiczne 

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

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

Wierzchu. Do gminnych przedszkoli uczęszczało średnio 397 dzieci, w 18,66 oddziałach. 

Średnio do oddziału przedszkolnego uczęszczało w 2018 r.  21,29 dzieci. Do Przedszkola 

Publicznego nr 3 w Głogówku uczęszczało średnio 128 dzieci w 6 oddziałach – średnia 

na oddział 21,28 dziecka.  

W poszczególnych przedszkolach zatrudniono 28,84  nauczycielek  (w przeliczeniu na 

pełne etaty), w tym 1,62 nauczycieli stażystów, 5,86 nauczycieli kontraktowych, 3,15  

nauczycieli mianowanych, 18,21  nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r. zwolniono 

w poszczególnych przedszkolach 1 nauczyciela, w przeliczeniu na pełne etaty 0,05  

nauczyciel mianowany. Na jedną nauczycielkę (w przeliczeniu na pełne etaty)  przypada 

średnio 13,76  uczniów przedszkoli .  

Średni koszt kształcenia w przedszkolach wynosił 9 450,60 zł. W poszczególnych 

przedszkolach wynosił odpowiednio : 
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− Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku - 9 760,92 zł 

− Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku - 8 586,73 zł 

− Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. - 11 190,22  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 2018 r. objętych było ogółem 40 dzieci w mieście. 

W Żłobku zatrudnione były: 4 opiekunki dziecięce, 2 pielęgniarki oraz 4,25 etatu 

pracowników obsługi. 

W 2018 roku na prowadzenie Żłobka  gmina wydała  336948,20 zł. 

Średni koszt poniesiony na dziecko w żłobku wynosił w 2018 r. 8 423,71  zł. 

 

BIBLIOTEKI 

W gminie Głogówek w 2018 r. funkcjonowało  9 bibliotek (miejska + filie biblioteczne).  

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

obsługi osób niepełnosprawnych.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił  77670 woluminów, w roku 2019 – 78839 

woluminów ( w 2018 roku wycofano 906 woluminów).  

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

wynosiła 4,98. W 2018 r.  biblioteki  nie zapewniały  możliwości  wypożyczenia płyt CD 

i DVD. 

W 2018 roku zarejestrowano 1865 czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych 

bibliotek skorzystało 4116 użytkowników, którzy wypożyczyli  łącznie z 29643 

woluminów.  

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o książki z zakresu literatury pięknej                                

i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 12 pracowników. W ciągu roku struktura 

zatrudnienia zmniejszyła się o 1 osobę z powodu rozwiązania z okresem zakończenia 

umowy na czas określony. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 14 komputerów, w tym 12 komputerów z 

dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniały wszystkie 

biblioteki W 2018 r. możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień 

zapewniła biblioteka w Głogówku. 

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały 516 różnego rodzaju imprez, mających na 

celu promocję czytelnictwa. 
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Ważniejsze imprezy zorganizowane  przez bibliotekę w 2018 roku: 

− 2.02. – spotkanie ze strażakiem z cyklu „Zawodowcy” 

− 12.04 – spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem 

− 19.04 – spotkanie z myśliwym  z okazji Dnia Ziemi ( w kontekście ochrony 

lasów i zwierząt) 

− 23.04 – zajęcia literacko – plastyczne  z okazji Dnia Ziemi 

− 11.05  - spotkanie autorskie z Ryszardem Ściborem 

− 21.05 – cykl spotkań autorskich z Jackiem  Łapińskim  (dzieci i młodzież, 

Senior+, mieszkańcy) 

− 28.05 – spotkanie autorskie z Edytą i Robertem Zarębskimi 

− 2.07  - spotkanie z dogoterapeutą z okazji międzynarodowego Dnia Psa 

− 5.10 – spotkanie autorskie z dziennikarką Teresą Zielińską 

− 23.11 – zajęcia z okazji  Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia 

Poza tym, w bibliotekach organizuje się cykliczne spotkania dla przedszkolaków oraz 

uczniów szkół podstawowych  . 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

316.021,00 zł. 

 

CENTRA, DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE   

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność zgodną ze swoim statutem. 

Budynek wraz z Salą Widowiskową jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

W roku 2018 r. zorganizowano wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

skierowanym do różnych grup wiekowych. W zależności od rodzaju wydarzenia, 

oczekiwań gości, ich zainteresowania oraz warunków finansowych, zasięg i 

zainteresowanie poszczególnymi składowymi oferty należy określić jako duże. 

W ubiegłym roku mieszkańcy Gminy Głogówek mieli możliwość uczestniczenia w 

następujących wydarzeniach: 

− Dni Gminy Głogówek, 

− Spotkanie znajomych podróżników, 

− Koncerty muzyki śląskiej, rockowej, poezji śpiewanej, klasyczne i religijnej. W 

sumie odbyły się 24 takie wydarzenia, 
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− Teatry dla dzieci i dorosłych – 9 pokazów, 

− Kino w ramach opolskiego kina objazdowego w cyklu cyklicznym miesięcznym 

oraz klubu dobrego filmu zagościło 16 razy, 

− Głogówecka Akademia Wiedzy miała 12 wykładów, 

− Mistrzostwa i Puchar Polski w tańcach nowoczesnych, 

− Występ Kabaretu Młodych Panów, 

− Warsztaty letniej szkoły muzycznej "Wesoły Wędrownik", 

− Przedstawienie taneczne, 

− Prelekcje i wykłady z okazji obchodów dnia 11 listopada, 

− Warsztaty wielkanocne, 

− Konkurs na kartkę bożonarodzeniową. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 20000 osób w tym: mieszkańcy 

gminy, a także przyjezdni z ościennych gminy, powiatów i województw oraz goście z 

zagranicy. 

W roku 2018 MGOK w Głogówku był partnerem i współorganizatorem wielu 

przedsięwzięć i imprez podejmowanych w ramach współpracy z różnymi organizacjami 

w tym:  OSP,  Parafie, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, placówki oświatowe  

itp.        

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku  znacząco funkcjonuje i rozwija 

się Edukacja Kulturalna Dzieci i Młodzieży. Obecnie wyodrębnić następujące sekcje: 

− Kółko teatralne (27 osób). 

− Kółko plastyczne (18 osób). 

− Kółka muzyczne – różne instrumenty (87 osób). 

− Studio piosenki (18 osób). 

− Chór dla dorosłych (20 osób). 

− Zajęcia taneczne – różne grupy wiekowe (100 osób). 

− Robotyka (30 osób). 

− Fitness (30 osób). 

− Joga (15 osób). 

− Język angielski (20 osób). 
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− Język niemiecki – Samstagskurs (20 osób). 

− Młodzieżowa Orkiestra Dęta (15 osób). 

− Matematyka (60 osób). 

Przedsiębiorcy 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie 51 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były roboty budowlane i sprzedaż 

detaliczna. 

W 2018 r. wyrejestrowano 36 przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą.  

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było działalność 

usługowa i roboty budowlane. 

 

Ochrona środowiska 

W 2018 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 2018 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. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina 

podjęła następujące działania: 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głogówek 

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

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

Komunalny Głogówek Sp. z o.o. 

W ramach założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Głogówek prowadzony jest system segregacji odpadów stałych w zabudowie 

jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz firmach w których ze strumienia odpadów 

komunalnych wydzielane jest szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura. Dodatkowo w 
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zabudowie jednorodzinnej istnieje możliwość wydzielenia odpadów ulegających 

biodegradacji. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęte były wszystkie 

nieruchomości położone na terenie gminy Głogówek. Wysokość stawki opłaty  oraz 

stawki za pojemnik pozostawiono na dotychczasowym poziomie- obowiązuje uchwała 

Rady Miejskiej  w Głogówku nr XXII/162/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie 

wyboru  metody ustalenia  stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują  

mieszkańcy. 

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z obowiązującym prawem.  

Zgodnie z zapisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Gmina 

ma również za zadanie zapewnienie odbioru tego typu odpadów od właścicieli 

nieruchomości. W 2018 roku zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego połączona 

była ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w formie mobilnych punktów do czasu 

powstania PSZOK. Odpady tego rodzaju były odbierane w mobilnych punktach zbiórki 

odpadów komunalnych zgodnie z terminami uwzględnionymi w harmonogramie 

odbioru. 

W 2018 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych. Na początku 2018 r. w gminie zlokalizowano 1 dzikie wysypisko 

odpadów komunalnych, zaś pod koniec 2018 r. ustalono, że zostało ono zlikwidowane. 

W związku z tym należy uznać, że w ciągu 2018 r. zlikwidowano 1 dzikie wysypisko, które 

znajdowało się w m. Twardawa. W 2018 roku nie stwierdzono  pożarów ww. wysypisk. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 99 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 256 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 148 kg 

selektywnie zebranych i 249 kg zmieszanych. Zmiana proporcji wynikała z dwóch 

podstawowych czynników: wzrost liczby mieszkańców oraz wzrost świadomości 

ekologicznej 

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW 

Obsługę  pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw prowadzi 

firma Naprzód Sp. z o.o ze wszystkich punktów aptecznych usytuowanych na terenie 

gminy Głogówek. 

Odbiór odpadów odbywa się wg zgłoszonych potrzeb. 

DOTACJE NA WYMIANĘ WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA 

EKOLOGICZNE 

Mając na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie niskiej emisji pyłów i 

innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących budynków mieszkalnych, w 2018 r.  

na podstawie   uchwały Rady Miejskiej w Głogówku nr XLIII/311/2018  z dnia 28 lutego 

2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł 
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ogrzewania na ekologiczne, tut. organ  udzielił   dotacji w wys. 31 000,00 zł. W ramach 

naboru  złożonych zostało 47 wniosków, z czego zrealizowano 31. W związku z czym, 

dokonano wymiany 31 pieców starej generacji  na: 

− 16 instalacji gazowych 

− 15 pieców opalanych paliwem stałym 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji mogły być osoby fizyczne, będące 

właścicielami lub  współwłaścicielami nieruchomości stanowiących lokale lub budynki 

mieszkalne oraz najemcy mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie 

Gminy Głogówek. 

Dotowaniem objęte zostały inwestycje, polegające na wymianie węglowego źródła 

ogrzewania na jedno ekologiczne, spośród niżej wymienionych: 

− kotły opalane paliwami stałymi 

− kotły gazowe 

− ogrzewanie elektryczne, 

− kocioł olejowy, 

− pompa ciepła 

DERATYZACJA 

W celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, teren gminy Głogówek obowiązują dwa 

terminy przeprowadzenia 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 XLIV/323/2018  z dnia 27 marca 2018 r.  w 

sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku. Dnia 27 września 2011r. 

w Kędzierzynie-Koźlu zostało zawarte porozumienie zmienione aneksem z dnia 

05.04.2013r. 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 
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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 2018 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. 

Planowanie przestrzenne 

W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

16,93% powierzchni gminy. 

W 2018 r. wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji 

te dotyczyły: 

1. Rozbudowy wodociągu grupowego Biedrzychowice o odcinek sieci wodociągowej 

rozdzielczej na trasie Biedrzychowice - Wróblin.  

2. Budowy parku wiejskiego z centrum turystyczno-rekreacyjnym kolejnictwa w m. 

Racławice Śląskie.  

3. Budowy odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w m. Racławice 

Śląskie.  

4. Zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku mieszkalnego na budynek 

zamieszkania zbiorowego placówki opiekuńczo - wychowawczej w m. Mochów.  

5. Budowy odcinka doziemnej, kablowej linii energetycznej 15 kV w miejscowości 

Wierzch.  

6. Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej 

o zewnętrzny dźwig osobowy w m. Racławice Śląskie.  

W poprzednim roku wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 10 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzji dotyczących zabudowy 

usługowej, pozostałe dotyczyły zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych 

hodowlanych i ogrodniczych. 

W 2018 r.  podpisano umowę na wdrożenie aplikacji MPZP do automatycznego 

generowania wypisu, wyrysu i zaświadczeń dokumentów planistycznych wraz z 
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opracowaniem bazy danych oraz wdrożenie aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej 

GEOplMPZP do publikacji danych przestrzennych. 

System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP dostępny jest na stronie 

www.glogowek.pl w zakładce „Dla Inwestora”.  

Ochrona zabytków 

W gminie Głogówek obowiązywał Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Głogówek na lata 2014-2017 uchwalony przez Radę Miejską w Głogówku 30 października 

2014 r. Uchwałą nr XLVII/346/2014. 

Głównymi celami dokumentu są: 

− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z  koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 

równowagi ekologicznej; 

− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania; 

− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego; 

− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieka nad zabytkami. 

Podjęto następujące działania mające osiągnięcie w/w celów: 

− włączenie problemów ochrony zabytków do dokumentów strategicznych gminy 

m.in. planów przestrzennych dla Gminy Głogówek, Strategia Rozwoju Gminy na 

lata 2016-2026, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023 roku; 

− coroczne remonty obiektów zabytkowych; w 2018 r. rewitalizacja zamku i bramy 

zamkowej w Głogówku; 

− złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Kultury Narodowej na zadanie p.n. Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): 
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wzmocnienie konstrukcji obiektu w części zachodniej i północnej - III etap, na 

kwotę 1 000 000,00 zł; 

− złożenie wniosku o dofinansowanie unijne w ramach Fundusz Mikroprojektów 

w Euroregionie Pradziad na montaż iluminacji świetlnej wyremontowanej części 

zamku w Głogówku. 

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.  

 

 

Fot. Urząd Miejski w Głogówku 

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 
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nieliczną grupę stanowią cmentarze – 3. Pozostałe kategorie zabytków reprezentowane 

są w gminie przez pojedyncze obiekty.  

Szczególnym rodzajem wpisu do rejestru zabytków jest wpis obszarowy. Na terenie 

gminy Głogówek wpisem takim objęte jest Stare miasto Głogówek w granicach 

średniowiecznego założenia miasta zamknięte ulicami: Kościelną, Ks. Piotra Skargi oraz 

linią zamek – plac Kościelny. Ośrodkiem czworoboczny nieregularny rynek z ratuszem 

pośrodku i ulicami wybiegającymi częściowo z narożników. Układ ulic szachownicowy, 

nieregularny z główną osią przelotową płn.-płd. 

Stare miasto w obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego wpisane jest do 

rejestru zabytków pod numerem 36/49 z decyzją z dnia 10.06.1949 r.  

Liczba zabytków nieruchomych na terenie gminy Głogówek i ich rozmieszczenie w 

poszczególnych miejscowościach są zróżnicowane. Zróżnicowanie ilościowe wynika 

m.in.  z uwarunkowań historycznych i specyfiki danej miejscowości m.in. jej wielkości, 

liczby mieszkańców. 

Największe nasycenie zabytków występuje na terenie miasta Głogówek, w obrębie 

staromiejskiego założenia urbanistycznego. Na 103 obiekty zabytkowe w gminie 

Głogówek aż 62 znajdują się na terenie miasta co stanowi 60,2% zasobu. 

Na obszarze wiejskim gminy, który tworzy 21 wsi założonych głównie w XIII w. i XIV w. 

znajduje się 39,8 zasobu zabytkowego, przy czym w poszczególnych miejscowościach 

liczby zabytków wahają się od 6 do 1 zabytku. Dwie wsie posiadają 6 obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków nieruchomych, jedna wieś 5, dwie wsie 4 obiekty, jedna wieś 3, 

dwie wsie po 2 zabytki wpisane do rejestru, 7 wsi posiada 1 zabytek objęty wpisem do 

rejestru a w pięciu wsiach nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków. 
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W okresie od 2014 r. do 2018 r. wpisano do rejestru 2 zespoły zabytków oraz 1 zabytek 

indywidualny, są to: 

− Racławice Śląskie, ul. Dworcowa 9 - węzeł kolejowy: budynek dworca 

kolejowego, budynek lokomotywowni i sekcji drogowej, obrotnica, budynek 

wieży ciśnień – Ks.A.t.I. 222/2014 z 20.10.2014 

− Racławice Śląskie, Przebieg linii kolejowej relacji Głubczyce-Racławice wraz z 

nawierzchnią kolejową, podtorzem i budowlami inżynieryjnymi: most kolejowy 

nad rzeką Osobłogą, wiadukt kolejowy nad ul. Ogrodową, ściana oporowa, 

wiadukt kolejowy tzw. Wysoki, wiadukt kolejowy przy skrzyżowaniu ulic 

Kolejowej i Dworcowej – Ks.A.t.I. 233/2015 z 10.03.2016 

− Wróblin, Kościół filialny pw. św. Michała Archanioła - Ks.A.t.I. 239/2015 z 

26.10.2015  

ZABYTKI RUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

W rejestrze zabytków ruchomych województwa opolskiego (księga B) znajduje się 406 

zabytków stanowiących w przeważającej mierze wyposażenie kościołów, klasztorów i 

kaplic i kapliczek przydrożnych oraz wyposażenie i wystrój malarsko-rzeźbiarski 

budynków użyteczności publicznej i  obiektów rezydencjonalnych. Wpisane do rejestru 

zabytków są również figury i rzeźby wolno stojące usytuowane w przestrzeni miejskiej i 

wiejskiej oraz przydrożne. 

W okresie od 2014 do 2018 r. wpisano do rejestru kolejne 27 zabytków są to:  

− Głogówek – klasztor oo. Franciszkanów, zespół 7 obrazów – Ks.B.t.IV-286/1-7/14  

− Głogówek – klasztor oo. Franciszkanów, zespół 14 rzeźb i obrazów - Ks.B.t.IV-

310/1-14/14 

− Głogówek – kościół pw. św. Bartłomieja, malowidło ścienne Biczowanie 

Chrystusa – Ks.B.t.IV-374/2018 

− Kazimierz – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, dekoracja malarska balustrady 

chóru muzycznego – Ks.B.t.IV-339/15 

− Kazimierz - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Zespół dwóch rzeźb – Ks.B.t.IV-

377/1-2/2018 

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, 
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Rzepcze, Twardawa i Wróblin wpisano do rejestru zabytków po 2 stanowiska, 

a  we  wsiach Stare Kotkowice i Zawada po 1 stanowisku. Wszystkie wpisane do rejestru 

zabytków stanowiska posiadają ustaloną lokalizację w formie oznaczenia nr działki w 

ewidencji gruntów. Część wpisów do rejestru na skutek przekształceń ustrojowych i 

transformacji gospodarczej (likwidacja PGR) ma nieustalony stan prawny, stąd pilna 

potrzeba ustalenia aktualnych właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru 

zabytków. 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 

Gminna ewidencja zabytków nieruchomych obejmuje 439 obiektów i przechowywana 

jest w Urzędzie Gminy w Głogówku. Znajdują się w niej obiekty architektury i 

budownictwa, parki, cmentarze, układy ruralistyczne, zespoły budowlane, zabytkowe 

obszary, komponowana zieleń. 

 

 


