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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo! 

Ta kadencja zaczyna się jawić jako kadencja nieustających wyzwań. Oprócz zdalnego 

funkcjonowania i zdalnej edukacji wymuszonych dwa lata temu przez pandemię,  

w 2021 roku trzeba się było przyzwyczaić dorosnących cen produktów, usług, kwot za 

inwestycje proponowanych w przetargach… A to było tylko preludium tego, co miał 

nam przynieść początek 2022 roku. 

Przed naszym samorządem stanął szereg wyzwań, którym musieliśmy sprostać - 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców, dalsza troska o ich zdrowie, 

wsparcie dla doświadczanych przez sytuację przedsiębiorców, kolejne inwestycje. Ten 

raport jest dowodem, że stanęliśmy na wysokości zadania lub podjęliśmy wszystkie 

możliwe działania. Było to możliwe dzięki zaangażowanej załodze Urzędu Miejskiego  

w Głogówku, dobrej współpracy z radnymi Rady Miejskiej, pomocy wielu ludzi dobrej 

woli oraz gestach solidarności oraz wzajemnej troski wszystkich Mieszkańców gminy 

Głogówek. Tylko razem sprostamy kolejnym wyzwaniom, dlatego zapraszamy do 

dalszej, długofalowej współpracy. 

 

        Z poważaniem, 

        Burmistrz Głogówka 

        dr Piotr Bujak 

  



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 4 

Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

− Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016-2026, 

− Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023 roku, 

− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

− Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Głogówek, 

− 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 2021, 

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

− Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

 

W świetle Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026 przyjętej uchwałą 

Rady Miejskiej w Głogówku nr XXVII/192/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., w 2021 r. 

zakończono lub rozpoczęto zadania wpisujące się w cele określone w przedmiotowym 

dokumencie: 

 

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę żarówek sodowych na 

LED: 

− Realizacja, przez TAURON Nowe Technologie, masterplanu obejmującego 

modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głogówek w formule 

ESCO.  

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu: 

− W 2021 r. Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. przy wsparciu unijnym  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rozpoczął 

realizację inwestycji, zakres planowanych do wykonania robot został 

wykonany w 35 %, termin zakończenia lipiec 2022 roku. 
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3) Modernizacja ulicy Korfantego w Głogówku: 

− Wykonanie kompleksowej modernizacji przy wsparciu Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

 
 

4) Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku - Adaptacja 

poddasza z remontem dachu, odwodnienie obiektu: 

− Wykonanie następujących prac: sporządzono kompleksową dokumentację 

projektową, wymieniono pokrycie dachowe wraz z instalacją odgromową oraz 

zamontowano monitoring. Ponadto w grudniu podpisano umowę na drugi 

etap robót tj. termomodernizację.  Zadanie realizowane z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 
 

5) Remont/ przebudowa stadionu FORTUNA w Głogówku: 

− Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 995 000,00 zł. Podpisano umowę na 

sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy stadionu 

miejskiego Fortuna w Głogówku. 

−  Modernizacja pomieszczenia świetlicy, montaż klimatyzacji, prace 

elektryczne, oświetlenie, montaż paneli, remont ścian. 

− Wykonanie 10 sekcji instalacji nawadniania murawy boiska piłkarskiego. 
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6) Rewitalizacja stacji kolejowej w Racławicach Śląskich: 

− Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Oplskiego na 

opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej)  

dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz Racławice 

Śląskie w ramach programu Kolej +". 

7) Rewitalizacja ulicy Piastowskiej w Głogówku: 

− Wymiana pokrycia dachu wraz z częściową wymianą więźby w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym w Głogówku przy ul. Piastowskiej nr 18. 

8) Remont/ przebudowa kompleksu poszpitalnego w Głogówku: 

− Przystosowanie pomieszczeń dawnego szpitala dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogówku. 

 

9) Modernizacja/ przebudowa drogi gminnej Tomice –Góreczno: 

− Modernizacja drogi gminnej w Górecznie – pow. 485 m2. 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GŁOGÓWEK DO 2023 R. 
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W świetle Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek przyjętego uchwałą 

Rady Miejskiej w Głogówku nr XXXIII/239/2017 z dnia 27 marca 2017 r., w 2021 r. 

rozpoczęto lub zakończono 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. 

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

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

stanu zabytków. 

Zgodnie z V.2.1 Szczegółowy harmonogram działań uzupełniających Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, wykonano następujące zadania: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu:  

− Zob. s. 6. 

2) Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych: 

− W 2021 roku Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. zakończył I etap 

modernizacji oczyszczalni o wartości ponad 2 mln zł przy współfinansowaniu  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zakres 

obejmował modernizację pompowni pomocniczej, budynku sitopiaskownika, 

stacji zlewnej, zasilania obiektów i aparatury kontrolno-pomiarowej wraz  

z automatyką oraz budynku prasy i higienizacji odpadów. Ponadto wykonano 

projekt budowlany ostatniego etapu modernizacji, zaplanowanego do 

realizacji w roku 2022 r. 

 

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

z remontem dachu, odwodnienie obiektu: 

− Zob. s. 5. 

4) Rewitalizacja stacji kolejowej w Racławicach Śląskich, modernizacja budynku 

nieczynnego budynku stacji wraz z zapleczem na muzeum kolejnictwa: 
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− Udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie 

dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji 

pod nazwą: rewitalizacja linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz Racławice Śląskie 

w ramach programu Kolej +". 

5) Rewitalizacja ulicy Piastowskiej w Głogówku, remont i modernizacja 

infrastruktury technicznej, budynków mieszkaniowych:  

− Wymiana pokrycia dachu wraz z częściową wymianą więźby  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Głogówku przy ul. Piastowskiej. 

6) Remont/przebudowa kompleksu poszpitalnego w Głogówku: 

− Przystosowanie pomieszczeń dawnego szpitala dla potrzeb nowej siedziby 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

7) Modernizacja placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku: 

 

− W zakresie inwestycji wchodziło: wyprofilowanie terenu i położenie nowego 

trawnika, montaż oświetlenia oraz urządzeń zabawowych. 

 
 

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: 
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1) Zakończenie realizacji unijnego projektu pn. Ochrona powietrza na terenie 

gminy Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych: 

− W ramach projektu zostały wymienione 47 szt. kotłów na ekologiczne. W 2021 

roku wymieniono 4 szt. - projekt przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o 

207,95 t/rok. 

2) Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę żarówek sodowych na 

LED: 

− Realizacja przez TAURON Nowe Technologie masterplanu obejmującego 

modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głogówek w formule 

ESCO. 

3) Program „CZYSTE POWIETRZE”: 

− Gmina Głogówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu Porozumienie dotyczące promocji i realizacji 

Programu „Czyste Powietrze” 2.0. Program umożliwia dofinansowanie 

wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 

źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych 

prac termomodernizacyjnych budynku. Dzięki zawartemu porozumieniu do 

zadań Gminy będzie należała weryfikacja wniosków, w razie potrzeby 

doradztwo przy ich sporządzeniu i ich przyjmowanie. Na dzień dzisiejszy 

można uzyskać zaświadczenie potrzebne do złożenia wniosku o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego. 

4) Program „LIFE”: 

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

będzie trwać od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Program ten ma 

na celu wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 

województwa opolskiego. Umożliwi gminie Głogówek pozyskanie Gminnego 

Koordynatora POP – osobę odpowiedzialną za realizację programu ochrony 

powietrza. 

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, 
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− zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii, 

zdrowego stylu życia w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

− podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

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

alkoholizmowi, 

− wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 

Wskaźnikami wykonania celu była ilość podmiotów zaangażowanych  

w realizację  programu: liczba dzieci uczestniczących w organizowanych warsztatach 

edukacyjnych, wycieczkach edukacyjnych, a także liczba dzieci uczęszczających na 

świetlicę edukacyjno-opiekuńczą, liczba osób korzystających z porad psychologa  

i terapeuty odwykowego, liczba posiedzeń Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych. Wskaźniki te zostały osiągnięte.  

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GŁOGÓWEK Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2021 

Celem głównym programu było zapewnienie efektywnego wykorzystania społecznej 

aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Głogówek. 

Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego 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. 

 

Do priorytetowych obszarów współpracy należały zadania:  

− - W zakresie pomocy społecznej  

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

zakresie turystyki i krajoznawstwa 
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− W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

− W zakresie ochrony i promocji zdrowia 

− W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Wskaźnikami wykonania celu była ilość zadań realizowanych łącznie z organizacjami  

i jakość współpracy. Wskaźniki zostały osiągnięte. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie to dokument, którego 

zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielenie pomocy 

ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec 

sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy 

w rodzinie. Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla gminy wynika nie tylko z 

przesłanek formalnych, ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk 

społecznych na terenie Gminy. 

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

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

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

 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

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

realizowany jest m. in. poprzez podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy 

w rodzinie, wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, edukację społeczeństwa 

w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oddziaływanie na 

sprawców przemocy w  rodzinie. 

 

Istotą programu jest zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez 

ponoszenie świadomości i wrażliwości mieszańców gminy wobec przemocy  

w rodzinie, zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania 

przemocy w rodzinie i zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie. 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021 – 2023 

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

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

opiekuńczo – wychowawczych, wspieranie dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, 

pozostawianie dzieci i młodzieży w środowiskach zamieszkania, wsparcie w rozwijaniu 
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umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, wzmocnienie roli i funkcji 

rodziny, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi 

na rzecz dziecka i rodziny. 

Program Wspierania Rodziny realizowany jest poprzez: 

− Systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi; 

− Pomoc materialną dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej 

realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej z systemu pomocy społecznej  

i świadczeń rodzinnych; 

− Rozpowszechnienie informacji o instytucjach świadczących specjalistyczne 

poradnictwa; 

− Zapewnienie rodzinom dostępu do pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 

prawnej i medycznej; 

− Współpracę z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi opiekę dla 

dzieci i rodziny; 

− Udzielenie pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci; 

− Systematyczną współpraca z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze względu 

na położenie gminy, w szczególności sądem rodzinnym oraz kuratorami 

społecznymi dla dzieci i młodzieży; 

− Organizowanie spotkań zmierzających do spójnego realizowania zadań 

dotyczących profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

− Współdziałanie OPS z placówkami oświatowymi w celu bieżącej analizy 

sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, a w szczególności 

przeciwdziałania pojawiającym się patologiom; 

− Kontynuowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

ubóstwem, wykluczeniem społecznym i marginalizacją; 

− Organizowanie dla rodziców i dzieci różnych form edukacji z wykorzystaniem 

istniejącego systemu szkolnego. 

Finanse gminy 

Budżet gminy na koniec 2021 r. zakładał: 

− Dochody 71.350.484,69 zł 

− Przychody 8.129.946,78 zł 

Razem 79.480.431,47 zł 
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− Wydatki 77.787.592,47 zł 

− Rozchody 1.692.839,00 zł 

                                                   Razem  79.480.431,47 zł 

 

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtowało się 

następująco: 

˗ Dochody 
74.663.775,76 zł 

˗ Przychody 
8.456.154,35 zł 

                                                    Razem 83.119.930,11 zł 

  

˗ Wydatki 
71.172.565,98 zł 

˗ Rozchody 
1.692.839,00 zł 

                                                    Razem 72.865.404,98 zł 

 

Dochody i przychody łącznie wykonano w 104,58 % tj. powyżej planu o kwotę 

3.639.498,64 zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 3.313.291,07 zł, a przychody 

zrealizowano o kwotę 326.207,57 zł powyżej planu.  Wydatki i rozchody wykonano  

w 91,68 % tj. o kwotę 6.615.026,49 zł poniżej planu po zmianach w tym: wydatki 

poniżej planu o kwotę 6.615.026,49 zł, a rozchody zrealizowano zgodnie z planem. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.986,99 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.707,05 zł, w tym wydatki 

inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 722,44 zł.  

 Szczegółową informację o realizacji budżetu w roku 2021 zawarto  

w sprawozdaniu opisowym o realizacji budżetu za rok 2021.  

W roku 2021 r na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych 

w latach poprzednich przeznaczono kwotę 1.692.839,00 zł, poniżej przedstawiono 

szczegółowy opis spłat rat kapitałowych: 

− Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia oraz 

pokrycie deficytu (wydatki inwestycyjne)   
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153 933,00 zł,  

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

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

− Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia 127 212,00 zł, 

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

   Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia 
151 800,00 zł, 

  Bank Spółdzielczy w Białej – kredyt długoterminowy  
175 916,00 zł, 

 Bank Spółdzielczy w Głogówku i Bank Spółdzielczy w Białej – kredyt 

na spłatę zadłużenia 
 

317 757,00 zł,  

  WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację Ośrodka  

w Biedrzychowicach 
 

61 200,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na zakup samochodu elektrycznego 

do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku 
 

10 530,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji   

w mejscowości Rzepcze – I etap                      
 

66 295,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji                  

do odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków  
 

84 322,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizacje Szkoły 

Podstawowej w Biedrzychowicach 
 

44 848,00 zł, 

 WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na montaż systemu ogrzewania wody 

panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku 
 

29 510,00 zł, 

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

 

 Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w 

umowach i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów.  

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 

łącznie 18.862.056,46 zł w tym zadłużenia długoterminowe 18.862.056,46 zł z tego: 

− kredyty w kwocie 16.611.416,00 zł w tym: 
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▪  1.033.504,00 zł − kredyt z Banku Spółdzielczego w Leśnicy  

▪  13.387.932,00 zł − kredyty z Baku Spółdzielczego w Głogówku 

▪  2.189.980,00 zł − kredyt z Banku Spółdzielczego w Białej 

− pożyczki w kwocie 1.865.640,46 zł z tego: 

▪ 1.865.640,46 zł − Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

− inne umowy w kwocie 385.000,00 z tego: 

■  385.000,00 zł − Powiat Prudnicki zakup nieruchomości (SOSW). 

 

INWESTYCJE W GMINIE GŁOGÓWEK 

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Głogówek wraz z poziomem 

uzyskanych dofinansowań zaprezentowany został w poniższej tabeli: 

Nazwa zadania Zakres zadania 
Lata 

realizacji 
dofinansowanie Całkowity koszt 

Zabudowa rowu drogi 

gminnej w Nowych 

Kotkowicach. 

Przygotowanie 

dokumentacji 

geodezyjnej oraz zakup 

mapy do celów 

projektowych. 

2021 0,00 9 648,90 

Brukowanie 

obszarów 

użyteczności 

publicznej na terenie 

sołectwa Rzepcze. 

Brukowanie 

nawierzchni o pow. 177 

m² przy stoiskach oraz 

pod altaną przy boisku 

piłkarskim. 

2021 0,00 

20 872,35 

 W tym 20872,35 

Fundusz Sołecki 

Wykonanie projektu 

budowlanego drogi 

gminnej na terenie 

osiedla Wielkie 

Oracze. 

Sporządzenie mapy do 

celów projektowych. 
2021 0,00 8 000,00 

Przebudowa 

chodnika przy ul. Św. 

Anny - Głogówek 

Winiary - Fundusz 

Sołecki. 

Wykonanie 206 m² 

chodnika. 
2021 0,00 

29 730,51 

W tym 29 730,51 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej ul. Tylne 

Winiary - Fundusz 

Sołecki. 

Sporządzenie wyceny 

inwestycji. 
2021 0,00 

367,25 

W tym 367,25 

Fundusz Sołecki 
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Utwardzenie pobocza 

ul. Wielkie Oracze - 

Głogówek  

Utwardzenie pobocza 

na ciąg pieszy. 
2021 0,00 

12 544,74 

W tym 12 544,74 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej Przysiółek 

But - Zawada 

Wykonanie 576,73 m² 

nawierzchni z 

mieszanek mineralno - 

bitumicznych warstwa 

ścieralna asfaltowa o 

grubości 4 cm. 

2021  0,00 

23 317,72 

W tym 23 317,72 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja dróg 

gminnych we 

Wróblinie 

Wykonanie 165 m² 

chodnika z kostki 

betonowej 6 cm. 

2021 0,00 

21 167,33  

W tym 21 167,33  

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej łączącej 

drogę krajową nr 40 z 

ul. Polną - Stare 

Kotkowice - Fundusz 

Sołecki. 

Wykonanie częściowego 

odwodnienia oraz 

przebrukowanie drogi 

na odcinku ok. 140 mb. 

2021 0,00 

40 936,72  

W tym 22 000,00 

Fundusz Sołecki 

Wykonanie chodnika 

120m2 / nr 127 - Nowe 

Kotkowice  

Sporządzenie 

dokumentacji 

projektowej.  

2021 0,00 

1 600,00  

W tym 1 600,00 

Fundusz Sołecki 

Zabezpieczenie 

pobocza drogi 

gminnej - Mochów 

Wzmocnienie skarpy 

rowu przydrożnego w 

kierunku byłej stacji 

TRAFO. 

2021 0,00 

15 990,00  

W tym 15 990,00 

Fundusz Sołecki 

Przebudowa 

chodnika w 

Mionowie od posesji 

nr 5 do 59 - Mionów -  

Remont chodnika o 

długości ok 90 mb. 
2021 0,00 

17 441,30  

W tym 17 441,30 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej od posesji nr 

17 do nr 19 - Leśnik 

Wykonanie 157,87 m² 

dywanika z mieszanki 

mineralno - bitumicznej 

o grubości 4cm. 

2021 0,00 

11 685,52 

W tym 11 685,52 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej od posesji nr 

89 do remizy OSP-

Kazimierz 

 Wykonanie 550 m² 

dywanika z mieszanki 

mineralno - bitumicznej 

o grubości 4cm.  

2021 0,00 

20 988,80 

W tym 20 988,80 

Fundusz Sołecki 
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Modernizacja drogi 

gminnej dz.685/2/m1 

w Górecznie 

Wykonanie 485,00 m² 

dywanika asfaltowego z 

mieszanki mineralno-

bitumicznej – 4 cm. 

2021 0,00 

17 917,25 

W tym 11 917,25 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej (dywanik 

asfaltowy) 

Dzierżysławice - 

Fundusz Sołecki. 

Wykonanie 310,77 m² 

nawierzchni z 

mieszanek mineralno - 

bitumicznych - warstwa 

wiążąca asfaltowa o 

grubości 4 cm.  

2021 0,00 

24 316,62 

W tym 24 316,62 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja drogi 

gminnej "Złota 

Górka" od nr 11-13d 

Biedrzychowice 

Wykonanie 310,77 m² 

dywanika asfaltowego z 

mieszanki mineralno - 

bitumicznej (5 cm) 

2021 0,00 

31 917,07 

W tym 31 917,07 

Fundusz Sołecki 

Przebudowa drogi 

gminnej ul. 

Korfantego w 

Głogówku 

Przebudowa ulicy 

Korfantego w Głogówku 

poprzez wykonanie 

kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia drogowego, 

wzmocnienie 

podbudowy, 

przebrukowanie 

nawierzchni chodnika 

oraz jezdni. Droga 

długości 185,61 m. 

2020    

2021 
630 000,00 909 730,44 

Opracowanie 

dokumentacji 

przedprojektowej dla 

inwestycji Rewitalizacja 

linii kolejowej nr 177, 

294 Racibórz Racławice 

Śląskie w ramach 

programu Kolej +". 

Udzielenie dotacji dla 

Samorządu 

Województwa 

Opolskiego na 

przygotowanie 

dokumentacji 

przedprojektowej. 

2021 0,00 19 986,25 

Wymiana pokrycia 

dachu wraz z 

częściową wymianą 

więźby w budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym w 

Głogówku przy ul. 

Piastowskiej. 

Wymiana pokrycia 

dachu na papę 

termozgrzewalną o pow. 

154,50 m² oraz 

częściowa wymiana 

konstrukcji dachowej.  

2021 0,00 61 801,61 

Zakup nieruchomości 

na cele inwestycyjne. 

Zakupy działek od 

prywatnych właścicieli 

na budowę dwóch dróg 

gminnych w Głogówku. 

2021 0,00 3 075,00 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 18 

Zakup budynku 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. 

Zakup dwóch 

budynków: Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego oraz 

schroniska 

młodzieżowego - 

kolejna rata. 

2021 0,00 395 000,00 

Podwyższenie 

kapitału zakładowego 

spółki prawa 

handlowego SIM 

Opolskie Południe 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

poprzez wniesienie 

przez Gminę 

Głogówek na 

pokrycie 

podwyższenia wkładu 

pieniężnego i objęcie 

przez nią w zamian 

za wniesiony wkład 

pieniężny udziałów. 

Objęcie udziałów w 

spółce, która ma zająć 

się społecznym 

budownictwem 

mieszkaniowym m.in. 

na terenie gminy 

Głogówek. 

2021 3 000 000,00 3 000 000,00 

Zakup kserokopiarki na 

potrzeby opracowania 

materiałów z zakresu 

planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego w celu 

przygotowania planów 

przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. 

Zakup używanej 

kolorowej kserokopiarki 

KYOCERA TASKalfa 

4551ci. 

2021 10 000,00 10 000,00 

Modernizacja 

budynku Urzędu 

Miejskiego w 

Głogówku, w tym 

termomodernizacja. 

Montaż tłumików w 

wentylacji 

mechanicznej, 

wykonanie projektu 

remontu kolumny 

maryjnej. 

2021 0,00 
10 378,87 

Zakup kamery 

termowizyjnej wraz z 

ładowarką dla 

potrzeb OSP 

Racławice Śląskie. 

Kamera FLIR K 2 wraz z 

ładowarką - uchwytem 

do zabudowy kamery. 

2021 0,00 4 825,00 

Zakup przyczepy dla 

potrzeb OSP 

Kazimierz. 

Przyczepa Neptun N13-

320 2 KPS. 
2021 0,00 6 400,00 
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Dofinansowanie 

zakupu samochodu 

ratowniczo-

gaśniczego dla 

potrzeb OSP Szonów. 

Udzielenie dotacji OSP 

Szonów na zakup 

nowego średniego 

samochodu ratowniczo - 

gaśniczego VOLVO FL 

4x4 TYP – GBA 4,1/16. 

2021 0,00 321 000,00 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej 

modernizacji dachu 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w 

Głogówku. 

Dokumentacja dla 

remontu pokrycia 

dachowego z dachówki 

karpiówki, aby uzyskać 

niezbędne pozwolenia. 

2021 0,00 9 500,00 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej 

modernizacji dachu 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Racławicach Śląskich. 

Dokumentacja dla 

remontu pokrycia 

dachowego z papy, aby 

uzyskać niezbędne 

pozwolenia. 

2021 0,00 8 000,00 

Adaptacja 

pomieszczeń na 

pracownię 

komputerową w 

Szkole Podstawowej 

nr 1 w Głogówku. 

Roboty 

ogólnobudowlane i 

elektryczne. Zakup 

wyposażenia pracowni 

(stoliki, krzesła i 12 

komputerów). 

2021 0,00 57 392,08 

Przystosowanie 

pomieszczeń 

dawnego szpitala dla 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Głogówku. 

Wykonanie prac 

adaptacyjnych do 

funkcjonowania OPS. 

2021 0,00 36 863,00 

Montaż hydrantu do 

tankowania 

samochodu 

pożarniczego OSP w 

Mochowie. 

Zamontowano hydrant. 2021 0,00 6 542,81 

Zakup z montażem 

Miejskiego Punktu 

Elektroodpadów. 

Montaż przy rondzie na 

parkingu ul. 

Mickiewicza urządzenia 

MPE KAZAR do 

zbierania małych 

elektroodpadów. 

2021 0,00 21 512,70 

Rewitalizacja Alei 
Prace pielęgnacyjne przy 

drzewach wzdłuż Alei 
2021 0,00 63 643,78 
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Lipowej w Głogówku. Lipowej oraz zakup 

małej architektury. 

Wydatki na zakup i 

objęcie akcji oraz 

wniesienie wkładów 

do spółek prawa 

handlowego. 

Dokapitalizowanie ZKG 

SP. z o.o.  na 

zapewnienie udziału 

własnego w realizacji 

projektów:  

1) Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Kierpniu,         

2) Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w 

Głogówku. 

2021 0,00 2 495 000,00 

Brukowanie placu 

rekreacyjnego w 

Mochowie. 

Brukowanie przy 

świetlicy o pow. 94 m². 
2021 0,00 13 000,00 

Zagospodarowanie 

terenu wokół altany 

w Ciesznowie 

Wykonanie ciągów 

komunikacyjnych wokół 

altany. 

2021 0,00 

8 857,71 

W tym 8 857,71 

Fundusz Sołecki 

Zakup altany z 

przygotowaniem 

podłoża Głogowiec 

Wylewka betonowa oraz 

zakup i montaż altany 

ocieplanej. 

2021 0,00 

12 000,00 

W tym 12 000,00 

Fundusz Sołecki 

Doposażenie placu 

zabaw - Kierpień 

Zakup i montaż 

urządzenia siłowego 

oraz domku dla dzieci. 

2021 0,00 

 

6 000,00 

 

Doposażenie placu 

zabaw przy ul. Św. 

Anny - Głogówek 

Winiary  

Zakup i montaż domku 

dla dzieci. 
2021 0,00 

12 999,99 

W tym 12 999,99 

Fundusz Sołecki 

Doposażenie placu 

zabaw w Racławicach 

Śląskich 

Zakup i montaż domku 

dla dzieci. 
2021 0,00 

12 000,00 

W tym 12 000,00 

Fundusz Sołecki 

Doposażenie placu 

zabaw w Kierpniu 

Zakup i montaż 

urządzenia siłowego 

oraz domku dla dzieci. 

2021 0,00 

16 000,00 

W tym 16 000,00 

Fundusz Sołecki 

Wznowienie granic 

drogi gminnej nr 1536 

Chudoba  

Ustalenie i wytyczenie 

granic działki przez 

uprawnionego geodetę. 

2021 0,0 

3 100,00 

W tym 3 100,00 

Fundusz Sołecki 
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Budowa placu zabaw 

przy ulicy 

Spółdzielczej w 

Głogówku. 

W ramach zadania: 

rozbiórka istniejących 

elementów małej 

architektury, 

przebudowa placu, 

montaż nowych 

urządzeń zabawowych 

oraz budowa instalacji 

oświetlenia.  

2020  

2021 
0,00 175 018,20 

Zakup równiarki do 

dróg polnych - 

Głogówek Oracze 

Równiarka do 

remontów dróg 

polnych. 

2021 0,00 

15 000,00 

W tym 15 000,00 

Fundusz Sołecki 

Budowa ogrodzenia 

wraz z murem 

oporowym wokół 

świetlicy położonej w 

Głogówku przy ul. 

Głubczyckiej 45. 

Ogrodzenie wraz z 

murem o długości 34 

mb. 

2021 0,00 28 429,38 

Modernizacja dachu 

świetlicy wiejskiej w 

Zwiastowicach. 

Wymiana pokrycia 

dachowego na 

dachówkę karpiówkę 

ceramiczną w koronkę o 

pow. 340 m² wraz z 

instalacją odgromową. 

2021 0,00 97 923,05 

Modernizacja 

budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Głogówku. 

Sporządzenie 

dokumentacji projektowej. 

Kompleksowy remont 

pokrycia dachowego oraz 

montaż monitoringu. 

2021 267 435,00 360 779,33 

Zakup garderoby i 

montaż do świetlicy 

wiejskiej - Głogówek 

Oracze 

Zakup i montaż 

garderoby pod 

zabudowę. 

2021 0,00 

12 000,00 

W tym 12 000,00 

Fundusz Sołecki 

Modernizacja dachu 

świetlicy wiejskiej w 

Zwiastowicach 

Wymiana pokrycia 

dachowego na 

dachówkę karpiówkę 

ceramiczną w koronkę o 

pow. 340 m² wraz z 

instalacją odgromową. 

2021 0,00 

17 069,25 

W tym 17 069,25 

Fundusz Sołecki 

Zakup równiarki do 

dróg polnych - 

Głogówek Oracze F. 

Sołecki Oracze.  

Równiarka do 

remontów dróg 

polnych. 

2021 0,00 

2 000,00 

W tym 2 000,00 

Fundusz Sołecki 
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Adaptacja 

pomieszczeń 

obserwatorium na 

cele muzealno-

wystawiennicze. 

Modernizacja instalacji 

elektrycznej, 

oświetlenia, malowanie 

oraz zakup 

wyposażenia. 

2021 0,00 118 886,57 

Opracowanie 

programu 

funkcjonalno-

użytkowego 

przebudowy stadionu 

miejskiego Fortuna w 

Głogówku. 

PFU dla przebudowy 

stadionu zawierające 

m.in. Rozbudowę 

zaplecza sportowego, 

modernizację 

istniejących budynków 

oraz trybun, bieżni i 

innych elementów 

sportowych. 

2021 0,00 0,00 

Wykonanie 

automatycznego 

nawodnienia na 

boisku sportowym w 

Twardawie. 

Wykonano przyłącz 

wodociągowy oraz 

częściowy montaż 

systemu nawadniania. 

2021 0,00 17 400,00 

Zakup i montaż 

systemu nawadniania 

na terenie stadionu 

miejskiego "Fortuna". 

Wykonanie 10 sekcji 

instalacji nawadniania 

murawy boiska 

piłkarskiego.  

2021 0,00 20 000,00 

Modernizacja 

technologii układu 

kontrolno-

pomiarowego na 

Kąpielisku Miejskim 

w Głogówku. 

Wymiana pomp 3 szt. 

pomp obiegowych 

podwodnych; Elektroda 

pomiarowa potencjału; 

Elektroda pomiarowa 

odczynu; Sonda 

pomiarowa chloru 

wolnego; Przetwornik 

pomiarowy do elektrody 

RX; Przetwornik 

pomiarowy do elektrody 

PH; Pompa dozująca; 

Modernizacja rozdzielni 

zabezpieczająco – 

sterującej. 

2021 0,00 115 981,62 

Modernizacja ciągów 

komunikacyjnych na 

terenie Kąpieliska 

Miejskiego w 

Głogówku. 

Przełożenie płyt 

chodnikowych ok 500 

m². 

2021 0,00 32 497,30 

Modernizacja 

zaplecza socjalnego 

na stadionie miejskim 

Modernizacja 

pomieszczenia świetlicy, 

montaż klimatyzacji, 

2021 0,00 18 000,00 
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w Głogówku. prace elektryczne, 

oświetlenie, montaż 

paneli, remont ścian. 

Modernizacja węzła 

sanitarnego na 

strzelnicy sportowej 

w Głogówku. 

Remont instalacji 

elektrycznej i wod-kan, 

płytkowanie, nowe 

kabiny WC (męski, 

damski oraz dla osób 

niepełnosprawnych) 

2021 0,00 40 000,00 

Wykonanie 

automatycznego 

nawodnienia na 

boisku sportowym w 

Twardawie. 

Budowa przyłącza wody 

do obiektu i montaż 8 

sekcji systemu 

nawadniania płyty 

boiska. 

2021 0,00 37 966,73 

Modernizacja 

budynku 

gospodarczego na 

boisku sportowym - 

Racławice Śląskie 

Wyniesienie układu 

pomiarowego na 

zewnątrz budynku, 

montaż monitoringu, 

naprawa dachu. 

2021 0,00 29 814,83 

Doprowadzenie 

energii elektrycznej 

na boisko wiejskie w 

Błażejowicach 

Dolnych 

Wykonanie instalacji 

kablowej w celu 

montażu stałego 

zasilania 

energetycznego. 

2021 0,00 19 411,10 

Modernizacja 

oświetlenia hali 

sportowej w 

Głogówku. 

Wymiana oświetlenia 

zewnętrznego wokół 

hali na 

energooszczędne.  

2021 0,00 7 618,14 

SUMA 9 009 578,52 

 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

W 2021 r. w Gminie Głogówek zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze 

środków zewnętrznych: 

 

1. Przebudowa ulicy Korfantego w Głogówku – kwota dofinansowania  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 630 000,00 zł, wkład własny: 

279 730,44 zł. 

 

2. Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych– kwota dofinansowania unijnego 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: 162 758,65 zł, wkład własny: 

591 270,95 zł (w tym wkład mieszkańców min. 30%). 

3. Realizacja zadania publicznego w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej 

nr 2 im. H. Sienkiewicza w Głogówku – kwota dofinansowania 80 000,00 zł, 

wkład własny: 76 992,18zł.W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy 

remont pomieszczeń kuchni (w tym prace elektryczne, wod-kan, gaz i c.o., 

stolarka okienna i drzwiowa), a także wyposażono w kompletny sprzęt. 

 

4. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Głogówku – dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19267 435,00 zł, wkład własny: 360 779,33 

zł. 

5. Przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku - kwota 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 4 995 000,00 zł, wkład własny: 555 000,00 zł 

6. Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobka w Głogówku -kwota 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 6 800 000,00 zł, wkład własny: 1 200 000,00 zł 
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W 2021 roku Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. realizował dwa projekty przy 

dofinansowaniu unijnym: 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku - kwota dofinansowania 

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

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

realizacji inwestycji jest poprawa jakości środowiska, w tym stanu wód 

powierzchniowych i zachowanie usług ekosystemowych ze względu na 

redukcję zanieczyszczeń, a także zwiększenie poziomu oczyszczania ścieków z 

terenu Gminy Głogówek. Planowana modernizacja oczyszczalni ma na celu 

podnieść sprawność oczyszczania ścieków. Planowany termin zakończenia prac 

– drugie półrocze 2022 r. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu - kwota dofinansowania unijnego 

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

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

wodno-ściekowej dla mieszkańców miejscowości Kierpień (Gmina Głogówek), 

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków. 

Planowana liczba przyłączy:115 

Długość sieci:4721 mb 

Planowana liczba osób korzystających z sieci: 289 osób 

Termin zakończenia lipiec 2022 roku. 

 

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

łączną kwotę 555 498,22 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

 

Miejscowość Nazwa przedsięwzięcia 

 

Wydatek 

w zł 
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BIEDRZYCHOWICE  

1. Modernizacja drogi gminnej ‘Złota Górka” 

od nr 11- 13d 

 

31 917,07 

2. Malowanie świetlicy wiejskiej 

 2 993,94 

3. Doposażenie świetlicy 
 

2 991,83 

4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 
616,05 

 

BŁAŻEJOWICE 

DOLNE  

1.  Doprowadzenie energii elektrycznej na boisko wiejskie w 

Błażejowicach Dolnych 

 

 

19 411,10 

 

(w tym: 

13 411,10 

fundusz sołecki 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1000,00 Powiat 

Prudnicki) 

 

 

 

CIESZNÓW  

1. Zagospodarowanie terenu wokół altany w Ciesznowie 
 

8 857,71 
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2. Wyposażenie altany(zakup ławek, krzeseł. stołów) 
1442,62 

 

CHUDOBA  

1. Wznowienie granic drogi gminnej nr.1536 3100 

2. Zakup kamienia na drogi polne 6 916,91 

 

DZIERŻYSŁAWICE  

1. Modernizacja drogi gminnej(dywanik asfaltowy) od 

kapliczki do grogi polnej 

 

 

 

 

24 316,62 

 

GÓRECZNO  

1. Modernizacja drogi gminnej 685/2 m1 

 

11917,25 

(w tym: 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 
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Sołecka; 

1000,00 Powiat 

Prudnicki) 

 

GŁOGOWIEC  

1. Zakup altany z przygotowaniem podłoża dla sołectwa 

Głogowiec 

 

12 000,00 

2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 3 124,10 

 1. Modernizacja drogi gminnej od posesji 89 do remizy OSP 20 988,80 
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KAZIMIERZ 

 

 

 

 

1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 2 071,71 

KIERPIEŃ  

1. Doposażenie placu zabaw 

 

21 000,00 

(w tym: 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1000,00 Powiat 

Prudnicki) 

 

2. Naprawa schodów przy świetlicy wiejskiej 

 
1 600,00 
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3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 999,54 

4. Zakup kamienia na drogi polne 2 409,55 

 

LEŚNIK 

 

1. Modernizacja drogi gminnej od nr 17 do 19 

 

11 685,52 

1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 1 000,00 

 

MIONÓW  

1. Przebudowa chodnika w Mionowie od posesji nr 6 do 59 17 441,30 
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MOCHÓW 

 

1. Cyklinowanie parkietu w świetlicy wiejskiej 

 

 

 

7500,00 

2. Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej 

106/m1 
15990,00 

       3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 2 917,82 

NOWE KOTKOWICE 

 

1.  Zabudowa rowu - droga gminna Nowe Kotkowice I etap 
 

9648,90 

2. Wykonanie chodnika Nowe Kotkowice 1 600,00 

 

1.  Pielęgnacja terenów zielonych 
262,50 

 

 

 

RACŁAWICE ŚLĄSKIE  

 

1. Modernizacja budynku gospodarczego na boisku 

sportowym 

 

29 814,83 
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1. Doposażenie placu zabaw 

 

12 000,00 

2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 1 124,70 

 

RZEPCZE  

1. Brukowanie obszarów użyteczności publicznej na terenie 

sołectwa 

 

 

20 872,35 

 

 

STARE KOTKOWICE 

  

1. Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 40 

z drogą polną (przy cmentarzu) 

 
22 000,00 

2. Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ul.Sudeckiej  

z Kościuszki 

 

1 970,00 
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SZONÓW 1. Dobudówka garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie 0,00 

TOMICE  

 

1. Wyposażenie świetlicy 

 

7 084,16 

2. Zakup strojów 2220,00 

3. Organizacja imprezy cyklicznej 1215,43 

 4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 377,20 

TWARDAWA 

 

1. Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku 

sportowym w Twardawie 

 

55 366,73 

(w tym 17 400 

budżet gminy 

 

2. Zakup kamienia na drogi polne 

 

1 150,00 

       3.  Pielęgnacja terenów zielonych 3 153,50 

 1. Usunięcie słupa wysokiego napięcia z terenu gminnego 24 486,70 
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WIERZCH 

 

 

 

2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 978,20 

 

WRÓBLIN  

1. Modernizacja dróg gminnych we Wróblinie 

 21 167,33 

2. Organizacja imprezy cyklicznej 1 852,72 

3. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 1 252,24 

 

ZAWADA 

 

 

1. Remont świetlicy wiejskiej w Zawadzie 

 
 

8 576,07 

(w tym: 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1000,00 Powiat 

Prudnicki) 
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2. Modernizacja drogi gminnej „Przysiółek But” 

 

23 317,72 

 

ZWIASTOWICE 

 

1. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w 

Zwiastowicach 

 

 

114 975,00 

(w tym: 

17 069,25 

fundusz sołecki, 

91 905,75 budżet 

gminy 

5 000,00 

Marszałkowska 

Inicjatywa 

Sołecka; 

1000,00 Powiat 

Prudnicki) 

 

2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 

 

998,86 

ORACZE - 

GŁOGÓWEK 

1. Zakup równiarki do dróg polnych 

 
17000,00 
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2 Zakup garderoby i montaż do świetlicy wiejskiej 

 

12 000,00 

3. Utwardzenie pobocza ul. Wielkie Oracze 

 
12 544,74 

4. Doposażenie świetlicy 

 
994,59 

 WINIARY – 

GŁOGÓWEK  

1. Modernizacja drogi gminnej ul. Tylne Winiary 367,25 

2. Doposażenie placu zabaw przy ul. św. Anny 12999,00 
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Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, 

zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa: 

Szonów– „Dobudówka garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie” na kwotę 29 281,67 

 

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 

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

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

gminy  

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich w roku 2021 

skorzystało 7 sołectw Gminy Głogówek. 

 

 

 

3. Przebudowa chodnika przy ul. św. Anny 

 

 

29 730,51 
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l.p. Nazwa 

sołectwa 

Nazwa zadania Charakter 

zadania – 

inwestycyjny/ 

bieżący 

Koszt 

zadania 

brutto 

W tym 

Środki własne Pomoc 

finansowa  

z MIS 

1. Góreczno Modernizacja drogi 
gminnej 

 

 

inwestycyjny 17 899,95zł   11 899,95 
(w tym 1 000,00 zł 
dotacja z Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

2. Błażejowice 
Dolne 

Doprowadzenie energii 
elektrycznej na boisko 

wiejskie 

 

inwestycyjny 19 411,00 13 411,10  
 

(w tym 1 000,00 zł 
dotacja z Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

3. Stare 
Kotkowice 

Wyposażenie świetlicy 
 

 

bieżący 7 750,00 1 7500,00 
(w tym 1 000,00 zł 
dotacja z Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

4. Kierpień Doposażenie placu zabaw 
 

 

inwestycyjny  22 000,00 16 000,00 
(w tym 1 000,00 zł 
dotacja z Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 

5. Zwiastowice Modernizacja dachu na 
świetlicy wiejskiej w 

Zwiastowicach 

inwestycyjny 114 975,00 109 975,00 
(w tym budżet 

gminy; 91 905,75 
F.S.; 17 069,25 

1 000,00 zł dotacja z 
Powiatu 

Prudnickiego) 

5 000,00 
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Promocja Gminy 

Na promocję gminy w 2021 r. wydano 109 364,17 zł., które przeznaczono na promocję 

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

upominkowych, nagród konkursowych.  

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

społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, wspierania 

i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, pobudzania 

aktywności obywatelskiej. 

Zadania te realizowane były poprzez: 

• Promocję gminy w serwisach internetowych: 

 

Publikowanie relacji z odbytych już wydarzeń jak i planowanych przedsięwzięć na 

stronie internetowej www.glogowek.pli portalach społecznościowych, takich jak 

Facebook i Instagram pozwala mieszkańcom na zapoznanie się z propozycjami 

kulturalnymi i ofertą wydarzeń gminy.  

 
6. Wróblin Remont świetlicy 

wiejskiej 

 

bieżący 7 032,37 2032,37 

(w tym; 

1 000,00 Powiat 
Prudnicki) 

5 000,00 

7. Zawada Remont i doposażenie 
świetlicy  

 

bieżący 9 010,06 4 010,06 
(w tym dotacja z 

Powiatu 
Prudnickiego 1 

000,00) 

5 000,00 

http://www.glogowek.pl/
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Zdjęcie własne 

 

 
Zdjęcie własne 

Ponadto na stronie gminy Głogówek można pobrać darmową aplikację, która oferuje 

błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń, informacji z Biuletynu 

Informacji Publicznej. Aplikacja umożliwia otrzymywanie powiadomień  

o aktualnościach gminy, sytuacji drogowej, ostrzeżeń meteorologicznych, terminach 

wywozu odpadów itp. 

 

• Organizację imprez cyklicznych: 
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- organizacja imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez 

organizację XX Biegów pod hasłem „Biegaj razem z nami – Głogówecka Piątka”.  

W biegach wzięło udział około 440 osób, w tym dzieci i młodzież z gminy Głogówek 

oraz gmin ościennych. W biegach dziecięcych udział wzięło około 280 dzieci w różnej 

kategorii wiekowej. Z kolei w biegu głównym na 5 km udział wzięło około 160 

dorosłych uczestników. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i gadżety, a 

zwycięzcy biegów medale oraz puchary, z kolei zwycięzcy biegu na 5 km otrzymali 

puchary i bony upominkowe. 

 
Zdjęcie własne 

- organizacja półkolonii (3 turnusy) dla dzieci z Gminy Głogówek, które odbyły się 

podczas wakacji. Łącznie w letnich zajęć zorganizowanych wzięło udział ok. 85 dzieci 

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

wycieczkę do stadniny koni w Prudniku oraz zajęcia sensoryczne, muzealne, 

plastyczne, medialne i warsztaty rękodzieła. Na zakończenie każdego z turnusów 

uczestnik półkolonii otrzymał pamiątkową koszulkę i gadżety a także dyplom 

uczestnictwa. 
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Zdjęcie własne 

 

- Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Racławicach Śląskich (6 września),  

w których udział brało 11 jednostek OSP oraz gościnnie udział wzięli strażacy  

z czeskiej Osoblahy. Strażacy i strażaczki rywalizowali w mustrze, sztafecie  

i ćwiczeniach bojowych. 

 
Zdjęcie własne 
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- Pierwsze gminne zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w standardzie CTIF 

(27 września). 13 drużyn próbowało swoich sił w ćwiczeniach bojowych  

i sztafecie. W kategorii chłopców zwyciężyły dzieci z OSP Biedrzychowice, z kolei  

w kategorii dziewcząt najlepsze były z OSP Głogówek. Gościnnie wystąpili też strażacy  

z czeskiej Osoblahy. 

 
Zdjęcie własne 

 

- Jarmark Bożonarodzeniowy połączony ze zbiórką darów dla Przytuliska dla zwierząt  

w Głubczycach. Łącznie przekazano dla czworonogów karmę, a także różne przydatne 

akcesoria i zabawki dla psów i kotów o łącznej wartości około 7 tys. złotych. Podczas 

jarmarku tradycyjnie rozświetlono choinkę bożonarodzeniową.  

 
Zdjęcie własne 
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Imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnego społeczeństwa, cykliczność 

ich organizacji sprawia, że wpisują się podstawowy kalendarz imprez kulturalnych  

w Gminie. 

Ponadto zorganizowano: 

• wystawę plenerową poświęconą historii straży pożarnych gminy Głogówek, na 

której znaleźć można było m.in. zdjęcia z tragicznej powodzi w 1997 roku jak  

i reprodukcje znacznie starszych fotografii. Wystawa nawiązywała do 160 rocznicy 

istnienia jednostki OSP Głogówek oraz Dnia Strażaka. 

 

 
Zdjęcie własne 

 

• stałą wystawę "Obserwatorium Miasta", która została oficjalnie otwarta  

z udziałem Wicewojewody, samorządowców, zakonu franciszkanów, dyrektorów 

placówek oświatowych i miłośników historii.  
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Zdjęcie własne 

 

• dzień otwartych drzwi w Urzędzie Miejskim, podczas których do dyspozycji byli 

wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku; do urzędu zawitały 

uczniowie szkół i przedszkoli Gminy Głogówek, którzy mieli możliwość 

zwiedzenia budynku ratusza i poznanie pracy na stanowisku urzędnika.  

 
Zdjęcie własne 

• Odcinek programu „Opolskie na żywo” w Racławicach Śląskich, w którym 

wystąpiły m.in. panie z Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy z OSP 

Racławice Śląskie, członkowie klubu LKS Racławia,Związek Wędkarzy. Podczas 

transmisji odcinka można było podziwiać rękodzieło wykonane przez 

pensjonariuszy Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich. 

 
Zdjęcie własne 
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• Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową promującą gminę 

Głogówek, w którym corocznie biorą udział dzieci z placówek oświatowych gminy 

Głogówek. Zwycięska praca została powielona jako oficjalna promocyjna kartka 

Świąteczna Gminy Głogówek w 2021 roku z podaniem imienia i nazwiska autora 

oraz rozesłana z życzeniami świątecznymi przez Urząd Miejski.  

 

 
Zdjęcie własne 

• Konkurs plastyczny inspirowany Świętem Niepodległości, na który wpłynęło 175 

prac przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Prace zgłoszone do 

konkursu zostały umieszczone na wystawie znajdującej się w holu ratusza. 

 

 
Zdjęcie własne 

 

• Konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon, taras. Do rywalizacji zgłosiło się 

siedmioro uczestników z Gminy Głogówek. Ogłoszenie wyników odbyło się 

podczas jarmarku artystycznego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury  

w Głogówku. Do rywalizacji zgłosiło się siedmioro uczestników z Gminy 

Głogówek. 
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Zdjęcie własne 

 

• Konkurs na kibicowanie polskiej reprezentacji na Euro 2020, poprzez napisanie 

wiersza, namalowanie rysunku, nagranie filmu itp. Wszystkie wyrazy wsparcia dla 

reprezentacji Polski wysłano do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dodatkowo 

nagrodzone zostały najciekawsze prace.  

 

 
Zdjęcie własne 

• Konkurs na najpiękniej ozdobionego piernika Bożonarodzeniowego odbywający 

się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Dzieci biorące udział w konkursie 

podzielone zostały na dwie kategorie wiekowe: 5-10 lat oraz 11-15 lat. Do udziału 

zgłosiło się około 30 dzieci. Sam konkurs polegał na ozdabianiu piernika według 

własnego pomysłu, umiejętności i kreatywności za pomocą kolorowych pisaków 

oraz innych ozdób cukrowych. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którym 

nagrody wręczył Burmistrz Głogówka, pozostałe dzieci natomiast otrzymały 

nagrody wyróżnienia. 
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Zdjęcie własne 

 

• Festiwale Zdrowia w Głogówku, Twardawie, Wróblinie i Dzierżysławicach. 

 
Zdjęcie własne 

• Współpracę z mediami:  

Wszelkie wydarzenia organizowane w gminie nagłaśniane i reklamowane są  

w mediach lokalnych i regionalnych. 

 

• Współpracę z miastami partnerskimi  

Wspieranie kontaktów z miastami partnerskimi. Wyjazdy partnerskie do czeskiego 

miasta Vrbno pod Pradziadem oraz wspólna realizacja projektów miękkich.  

 

• Promowanie gminy poprzez realizację projektów miękkich 
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Gmina Głogówek pozyskuje fundusze ze środków zewnętrznych poprzez realizację 

tzw. projektów miękkich.  W roku 2021 w ramach tzw.  projektów miękkich 

realizowano dwa projekty polsko – czeskie w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

1. Projekt „Bezpieczeństwo bez granic 2020” 

W ramach projektu odbyły się ćwiczenia strażackie, podczas których gaszono 

pozorowany pożar w PSZOK w Racławicach Śląskich przy użyciu wody i piany, 

używano aparatów oddechowych oraz ewakuowano poszkodowaną z miejsca 

zagrożenia  

a następnie udzielano pierwszej pomocy. Jednostki ćwiczyły również pobieranie wody  

z rzeki Osobłogi.  W polsko-czeskich ćwiczeniach wzięło udział 13 jednostek OSP,  

w tym z Czech. 

We wrześniu w ramach projektu odbyły się zawody sportowo- pożarnicze,  

w których brało udział 11 drużyn męskich i jedna żeńska. Gościnnie udział wzięli 

strażacy z czeskiej Osoblahy. 

Strażacy i strażaczki rywalizowali w mustrze, sztafecie i ćwiczeniach bojowych. 

Ponadto zorganizowano pierwsze gminne zawody młodzieżowych drużyn 

pożarniczychw standardzie CTIF. 13 drużyn (9 chłopięcych i 2 dziewczęce) próbowało 

swoich sił w ćwiczeniach bojowych i sztafecie. W kategorii chłopców zwyciężyły dzieci 

z OSP Biedrzychowice, z kolei w kategorii dziewcząt najlepsze były z OSP Głogówek. 

Gościnnie wystąpili też strażacy z czeskiej Osoblahy. 

 
Zdjęcie własne 

2. Projekt „Żyjmy zdrowo na sportowo 2020” 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 50 

W ramach projektu zorganizowano bieg pod hasłem „Biegaj razem z nami – 

Głogówecka Piątka”. W biegach wzięło udział około 440 osób, w tym dzieci i młodzież 

z gminy Głogówek oraz gmin ościennych. W biegach dziecięcych na różnych 

dystansach udział wzięło około 280 dzieci w różnej kategorii wiekowej.  

Z kolei w biegu głównym na 5 km udział wzięło około 160 dorosłych uczestników. 

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

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

Ponadto w ramach projektu zostały zorganizowane zajęć sportowe z piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży z podziałem na kategorie wiekowe. Nabór uczestników miał 

charakter otwarty, a więc każdy mógł wziąć udział w zajęciach. Aby sprawdzić 

poczynione postępy treningowe został zorganizowany turniej piłki nożnej.  

W dniu 27.06.2021 został zorganizowany turniej piłkarski dla dzieci, w którym udział 

wzięły 32 drużyny z pogranicza polsko- czeskiego. 

 
Zdjęcie własne 

 

Miesięcznik gminny „Życie Głogówka“ wydawany przez Centrum Kultury  

w Głogówku (do 19 marca 2022 r. wydawany przez Miejsko-GminnyOśrodekKultury  

w Głogówku- zmiana nazwyinstytucji) na zlecenie Urzędu Miejskiego niezmiennie od 

1995 r. 

Redaktorem naczelnym od stycznia 2020 roku do dnia dzisiejszego jest pan Stanisław 

Stadnicki.  

W miesięczniku zamieszczanesą na bieżąco informacje o pracyBurmistrza i Urzędu 

Miejskiego, dotyczącegminnychinwestycji, relacje z wydarzeńkulturalnych. W piśmie 

znajdują się stałe rubryki: sprawozdania z działalności międzysesyjnej, z notatnika 

burmistrza, kartka z kalendarza, oferty pracy z PUP w Prudniku, relacje szkół 
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i przedszkoli. 

Głogówek słynie z bogatej historii i zabytków, dlategoteżważnemiejsce w „ŻG” zajmują 

artykułyhistoryczne. Zamieszczamy wywiady z mieszkańcami i sympatykami naszego 

regionu. Opisujemygminnewydarzeniasportowe i sukcesy naszych mieszkańców na tym 

polu. „Życie Głogówka” można potraktowaćją jako współczesną kronikę gminy. 

Czasopismo cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem mieszkańców. 

Rozliczenie gazety „Życie Głogówka” 

Wydatki 

Lp. Rodzaj wydatku 2018 2019 2020 2021 

1. Druk gazety 24.636,00 15.496,00 18550,00 17600,00 

2. Skład komputerowy ŻG i nadzór 

redaktorski 

0,00 6.606,21 18048,84 16341,47 

3. Zwrot kosztów podróży 768,94 1.257,04 982,90 830,76 

4. Wynagrodzenia (2,00 etaty do 

31.III.2019 

od 01.04 -1 etat) + ekwiwalent 

BHP 

46.612,36 49.520,00 0,00 0,00 

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

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

7. Rozmowy telefoniczne, internet 767,75 666,25 719,88 725,86 

Razem 81.867,15 82.689,87 38301,62 35498,09 

 

 

Dochody 

Lp. Rodzajdochodu 2018 2019 2020 2021 

1. Sprzedaż gazety 25.378,55 10.021,81 8367,62 8697,40 

2. Reklamy, podziękowania, 

kondolencje, ogłoszenia drobne, 

teksty sponsorowane w gazecie 

 

42.366,23 

 

22.962,72 

 

19668,85 

 

22115,04 

3. Dotacja 51.801,58 58.664,37 38301,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              35498,09 

4 Refundacja prac interwencyjnych 

PUP 

3.892,88 0,00 0 0,00 

Razem 123.439,24 91.648,90 

 

66338,09 66310,53 
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W miesięczniku znajduje się wiele reklam i ogłoszeń płatnych. Na naszych 

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

całej gminy w 27 punktach, na terenie miasta i gminy (15 – miasto, 12 – wioski). 

Cena 1 egzemplarzawynosi 1,50 zł.  

 

W 2021 r. „Życie Głogówka” wydane było 11 razy (w miesiącu sierpniu w związku  

z okresem urlopowym gazeta nie ukazała się),pomimo tego zauważono niewielki wzrost 

sprzedaży gazety, zwiększyła się również ilość umieszczanych reklam. 

Różnica między dochodami, a wydatkami związanymi z gazetą przeznaczona jest na 

działania statutowe CK, tj. Organizację koncertów, przedstawień teatralnych dla dzieci, 

spotkań, zajęć, które również są zaplanowane w planie finansowym ośrodka.  

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 
Gmina posiada 100% udziałów w przedsiębiorstwie Zakład Komunalny Głogówek  

Sp. z o.o.  

Na 2021 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 6 762 082,89 zł, w tym 
zwłaszcza wpływy w działach: 

Rodzaj działalności: Wpływy: 

Wodociągi i kanalizacja 3 968 581,41zł 

Pozostała działalność 493 547,84 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 384 718,62 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 351 519,86 zł 

Odpady komunalne 1 127 690,71 zł 

Zieleń miejska 436 024,45 zł 

Suma: 6 762 082,89 zł 
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W 2021 r. w spółce przewidziano wydatki w następujących obszarach działalności: 

Rodzaj działalności: Wydatki: 

Wodociągi i kanalizacja 3 572 087,86 zł 

Pozostała działalność 279 029,82 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 321 865,41 zł 

Obsługa wspólnot mieszkaniowych 330 377,97 zł 

Odpady komunalne 1 094 562,14 zł 

Zieleń miejska 608 633,43 zł 

Koszty ogólnozakładowe 1 110 571,43 zł 

Suma: 7 317 128,06zł 

 

 

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

− Piotr Samson. 

 

Dodatkowo gmina posiada udziały w SIM Opolskie Południe sp. z o.o. 

59%

7%
6%
5%

17%

6%

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

gospodarka mieszkaniowa
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Kapitał zakładowy SIM Opolskie Południe sp. z o.o.  to 42.009.800,00 złotych i wynosi 

840.196 – osiemset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć - udziałów o wartości 

nominalnej 50.00 złotych każdy.  

Gmina Głogówek obejmuje 60.000 - sześćdziesiąt tysięcy - udziałów co daje łączną 

kwotę 3.000.000,00 złotych. 

Ponadto Gmina Głogówek posiada 200 udziałów po 50 zł na ogólną kwotę 10 000 zł  

w PKS Głubczyce.  

Mieszkańcy gminy 
W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 

zmniejszyła się o 151 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 12471 

osób, w tym 6409 kobiety i 6062 mężczyzn. 

 

 

Na początek 2021 r. na terenach miejskich mieszkało 5246 osób (w roku 2020: 5299),  

a na terenach wiejskich 7376 (w roku 2020: 7466 osób). Na koniec 2021 r. dane te 

przedstawiały się następująco: miasto – 5183, tereny wiejskie: 7288. 

W 2021 r. narodziło się w gminie 116 dzieci (w 2020 roku: 107 dzieci), w tym 60 

dziewczynek i 56 chłopców, zmarło 210 osób (w roku 2010: 191 osoby), w tym 96 kobiet  

i 114 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł 94 osoby 

(w roku 2020 również ujemny: 84 osób). Najczęstszą przyczyną zgonów jest przewlekła 

niewydolność układu krążenia. Nie odnotowano zgonu niemowlęcia. 

W roku 2021 z terenu gminy z pobytu stałego wymeldowały się 184 osób (w roku 2020: 

208 osoby), w tym: 43 osób za granicę, 100 do innych gmin, 41 osób pozostało bez 

zameldowania. 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 167 0-2 165 

51%49%

Populacja Gminy Głogówek 
ze względu na płeć

Kobiety

Mężczyźni
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3 59 3 71 

4-5 123 4-5 118 

6 62 6 51 

7 59 7 47 

8-12 346 8-12 302 

13-15 162 13-15 161 

16-17 125 16-17 107 

18 58 18 58 

19-20 137 19-20 103 

21-40 1720 21-40 1686 

41-60 1744 41-60 1836 

61-64 428 61-64 430 

65-70 345 65-70 360 

71-81 311 71-81 458 

>81 186 >81 456 

      SUMA (M) 6062        SUMA (K) 6409 

Razem  M+K = 12471 

 

 

Od 01. kwietnia do 30 wrześnie odbył się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Ze 

względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 większość osób zostało 

spisywanych telefonicznie przez wyznaczonych rachmistrzów oraz pracowników 

Urzędu Miejskiego w Głogówku.  

 

Głogóweckie Becikowe 

Od 1 stycznia 2021 roku rodzice nowonarodzonych dzieci mogli liczyć na pomoc 

samorządu.  

Uchwałą nr XXXI/291/2020Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 listopada 2020 r. 

przyznano młodym rodzicom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. 

„Głogóweckie becikowe” w wysokości 300 zł na każde nowonarodzone dziecko 

przyznawane jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Głogówek co najmniej rok 

przed urodzeniem się dziecka, niezależnie od dochodów. 

Łącznie w 2021 roku do magistratu wpłynęło 79 wniosków o wypłatę świadczenia. 

Gmina wypłaciła z tego tytułu rodzicom 23 700,00 zł. 
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Ochrona zdrowia 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 47 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych (14 punktów gastronomicznych i 33 punktów detalicznych), a na dzień  

31 grudnia 2021 r. – 46 podmiotów (13 punktów gastronomicznych i 33 punktów 

detalicznych). Przyczyną spadku jest likwidacja punktu sprzedaży. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., Gminę Głogówek zamieszkiwało  

12 471 mieszkańców, w tym 10 127 osoby pełnoletnie; tak więc na jeden punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych przypada 271 mieszkańców ogółem, a 220 osób pełnoletnich. 

Na terenie Gminy Głogówek został ustalony limit 240 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych z podziałem na:  

• 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, 

• 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

• 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

18% alkoholu.  

W ramach limitu, o którym mowa powyżej została ustalona maksymalna liczba 150 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (w punktach sprzedaży detalicznej, sklepach), w tym:  

• -50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa – wykorzystano 34; 

• -50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wykorzystano 30; 

• -50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

18% alkoholu – wykorzystano 33. 

Ponadto została ustalona maksymalna liczba 65 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty 

gastronomiczne, bary, restauracje), w tym:  

• 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa – wykorzystano 13; 

• 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wykorzystano 6; 

• 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

18% alkoholu – wykorzystano 8. 

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i spowodowanym tym 

zamknięciem lokali gastronomicznych udzielono ulgi dla przedsiębiorców 
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prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Głogówek. Uchwałą nr XXXIV/335/2021 Rady 

Miejskiej  

w Głogówku z dnia 25 lutego 2021 r. wsparto lokalnych przedsiębiorców z branży 

gastronomicznej zwalniając z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w 2021 r. Kwota zwolnienia z opłat wyniosła 23 798,77 zł. 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu w 2021 r. sfinansowane zostały następujące zadania:  

• warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania występowania zachowań 

ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, dofinansowanie przejazdów na ferie 

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

wykluczeniem społecznym- półkolonie, zapewnienie posiłków podczas 

wyjazdów dzieci a także na usługi psychologiczne świadczone w Punkcie 

Konsultacyjnym przeznaczono kwotę 96 882,89 zł 

• zakup materiałów, gadżetów, w tym zestawu fantomów i gadżetów dla Komedy 

Powiatowej Policji w Prudnik, organizację biegów Głogówecka Piątka „Biegaj  

z nami” przeznaczono kwotę 104 408,50 zł  

• zakup energii, opłaty telekomunikacyjne i koszty związane z utrzymaniem 

Punktu Konsultacyjnego przeznaczono 27 118,97 zł.  

• wynagrodzenia bezosobowe w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej 

Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach  

i kontrolach placówek handlowych, a także wynagrodzenie za usługi terapeuty 

odwykowego przeznaczono  

26 798,00 zł,  

• wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi przeznaczono 66 383,48 zł. 

 

Środki przeznaczone na realizacje w/w programu pochodzą z opłat za zezwolenia 

alkoholowe na dany rok. W roku 2021 dodatkowym dochodem były opłaty od 

hurtowników przy zaopatrzeniu w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych 

o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. (tzw. „małpki”). W 2021 r. 

wpływy z tego tytułu wyniosły – 312 840,21 zł., w tym 31 619,11 zł. z tytułu sprzedaży 

tzw. “małpek”. 

 

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania: 

 

Zwiększono dostępność 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 (do końca sierpnia 2021 r.) 
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Od września 2021 roku Punkt Konsultacyjny został przeniesiony do budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Głogówku przy ul. Kościuszki 10.  

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 jest psycholog, z którego porad 

korzystają zarówno dorośli, jak i dzieci 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. Psycholog udzielał porad osobom 

uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym, dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym a także innym osobom w trudnych sytuacjach życiowych.  

Wsparcie dla dzieci i młodzieży w czasie koronawirusa: 

Wydłużany czas izolacji w związku z pandemią COVID-19 niekorzystnie wpłynął  

i nadal wpływa na psychikę dzieci i młodzieży. Poczucie osamotnienia, przeniesienie 

dotychczasowych kontaktów rówieśniczych z bezpośrednich spotkań na spotkania w 

sieci, nauki ze szkoły do domu, powoduje nerwowość i stany napięcia u uczniów. 

Młode pokolenie doświadczyło wielu strat – możliwości zabawy na placu zabaw, 

niedoszłych do skutku wycieczek, odwołanych imprez urodzinowych, wspólnych 

zabaw i spotkań. 

Od 12 kwietnia w gminie Głogówek ruszyły konsultacje psychologiczne dla dzieci  

i młodzieży. Specjalista udzielał porad tylko za zgodą i w obecności rodziców w Szkole 

Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 10 (II piętro). Rejestracja odbywała się w godzinach 

pracy urzędu miejskiego, pod tel. 77 40 69 921 lub bezpośrednio u psychologa. Porady 

udzielane były w poniedziałki w godz. 15:00-18:00. Od kwietnia do 31 grudnia 2021r. 

udzielono 112 porad.  

Udzielono rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i uzależnienie 

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

przed przemocą w rodzinie. 

Psycholog: 

Realizacja zadania odbywała się poprzez udzielanie porad i konsultacji 

psychologicznych osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży dotkniętej przemocą,  

z problemem alkoholowym i narkotykowym, osobom uzależnionym oraz 

współuzależnionym, jak również członkom ich rodzin. 

Statystyka przyjęć psychologa: 

psycholog udzielił 166 porad, z czego: 

a) 15 porad osobom uzależnionym, w tym 1 sprawcy przemocy, 
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b) 40 porad współuzależnionym, w tym:  

- 18 porad osobom dorosłym, 

- 11 porad dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, 

- 11 porad dorosłym dzieciom alkoholików, 

c) 91 innych porad, 

 

Instruktor terapii: 

Realizacja zadania odbywała się poprzez: 

- konsultacje psychoedukacyjne z zakresu terapii uzależnień od alkoholu, 

indywidualnie 

i w grupie, 

- udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

rodzinnych rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,  

- integracji osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu 

Instruktor terapii prowadził zajęcia z osobami uzależnionymi od alkoholu. W ramach 

terapii przeprowadzono 83 rozmowy indywidualne osobami uzależnionymi od 

alkoholu oraz z osobami współuzależnionymi. 

 Zapewniono działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Posiedzenia GKRPA polegają na rozpatrywaniu wniosków o leczenie odwykowe osób 

uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami 

nadużywającymi alkohol oraz z członkami ich rodzin, motywowanie do podjęcia 

terapii i leczenia odwykowego, kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe 

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

Punktu Konsultacyjnego, do Sądu o leczenie przymusowe w przypadkach koniecznych  

i uzasadnionych.  

W przedmiotowym okresie do komisji wpłynęły 28 wniosków o przeprowadzenie 

rozmowy z osobami mającymi problem alkoholowy. 

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

Zespół Interdyscyplinarny w Głogówku. 

Przeprowadzono 6 posiedzeń komisji.  

W wyniku pracy: 

- pisemnie poproszono na rozmowę 41 osób. Były to zarówno osoby mające problem 

alkoholowy, jak również osoby z ich rodzin. Na komisje wstawiło się 12 osób, w tym  
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5 osób będących sprawcami i 8 osób poszkodowanych przez osoby nadużywające 

alkoholu.  

- wydano 19 opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach  

i placówkach gastronomicznych. 

W roku 2021 członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła kontrole 3 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  W przypadku 

dwóch przedsiębiorców udzielono ustnego pouczenia.  

Na posiedzeniu GKRPA w styczniu 2021 r. członkowie Komisji sporządzili plan kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 2022 rok, który obejmuje kontrolę 

trzech losowo wybranych przedsiębiorców w każdym półroczu.  

 

Prowadzono działalność profilaktyczną i informacyjną na temat zagrożeń 

alkoholizmem i uzależnieniem wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych: 

a) szkolenie realizatorów PROGRAMU UNPLUGGED – programu 

rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  

W szkoleniu brało udział 18 pedagogów z placówek oświatowych z terenu Gminy 

Głogówek. Nabyta przez nich wiedza pozwoli na prowadzenie przez nich  

w szkołach warsztatów w ramach programu UNPLUGGED. W szkoleniu brała 

także zainteresowana grupa rodziców. Celem głównym programu jest 

ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) 

przez młodzież w wieku 12-14 lat.  

b) warsztaty dla klas 4-8 szkół podstawowych o tematyce dostosowanej do potrzeb 

danej szkoły. Wyszczególnienie:  

▪ Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku: 2 warsztaty, „Cyberprzemoc- bezpieczne  

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” (ok. 65 osób); 

▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku: 2 warsztaty, „Uzależnienie od internetu, 

telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych”  

(67 osób); 

▪ Szkoła Podstawowa w Racławicach Śląskich: 1 warsztat, „Komunikacja 

interpersonalna bez barier w dialogu” (33 osoby); 

▪ Szkoła Podstawowa w Szonowie, 1 warsztat, „Integracja-jak odbudować relacje z 

rówieśnikami w nowym roku szkolnym” (17 osób); 

▪ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 1 warsztat, „Poczucie własnej 

wartości – wierzę, że potrafię” (30 osób) 

 

c) organizacja imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia bez uzależnień 

poprzez organizację XX Biegów pod hasłem „Biegaj razem z nami – Głogówecka 

Piątka”.  
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d) organizacja półkolonii (3 turnusy) dla dzieci z Gminy Głogówek, które odbyły się  

w podczas wakacji. Łącznie w letnich zajęć zorganizowanych wzięło udział  

ok. 85 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

W ramach półkolonii dla uczestników zorganizowano wycieczkę do stadniny 

koni  

w Prudniku oraz brały także dział w zajęciach sensorycznych, muzealnych, 

plastycznych, medialnych i w warsztatach rękodzieła.  

Na zakończenie każdego z turnusów uczestnik półkolonii otrzymał pamiątkową 

koszulkę i gadżety a także dyplom uczestnictwa. Koszt organizacji 3 turnusów 

wyniósł ok. 15 tys. zł. 

 

e) Od września 2021 r. prowadzone są zajęcia z aktywności ruchowej dla 

mieszkanek Gminy Głogówek celem zwiększenia zdolności do rozwiązywania 

problemów osobistych, kształtowania i promowanie pozytywnych wzorców 

zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek, 

a także wskazanie konstruktywnych dróg samorealizacji i form spędzania 

wolnego czasu oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dorosłych  

i młodzieży.  

 

f) W ramach środków finansowych zakupiono zestaw gadżetów profilaktycznych 

oraz zestaw fantomów i defibrylator AED a także namiot o łącznej wartości 

10 000,00 zł. Powyższy asortyment został przekazany Komendzie Powiatowe 

Policji w Prudniku celem wykorzystania go podczas pogadanek profilaktycznych, 

warsztatów i festynów organizowanych w gminie Głogówek prowadzonych przez 

m.in.  funkcjonariuszy Policji. 

 
Zdjęcie własne 

g) Zakupiono miasteczko ruchu drogowego dla dzieci składające się z cztery 

pojazdy (autobus, policja, straż pożarna i samochód osobowy), znaki 

drogowe i plansza z jezdnią. Koszt zakupu to 5 050,00 zł 
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Zdjęcie własne 

 

Wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

W ramach współpracy dofinansowano: 

▪ Dzień Dziecka zorganizowany przez Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich  

w Racławicach Śląskich we współpracy z OSP Racławice Śląskie; 

▪ imprezę sportową z okazji dnia dziecka zorganizowaną przez Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia Piłki Nożnej Głogówek; 

▪ Festyn Rodzinny w Szonowie zorganizowany przez Radę Sołecką w Szonowie; 

▪ odpust w Biedrzychowicach zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką 

Biedrzychowic; 

▪ wyjazd podopiecznych Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłki 

Nożnej Głogówek; 

▪ imprezę plenerową zorganizowaną przez Zarząd Klubu Partyzant Kazimierz; 

▪ festyn rodzinny zorganizowany  przez Sołectwo Dzierżysławice; 

▪ „Dzień Sportu” organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia 

Piłki Nożnej Głogówek; 

▪ Festyn „Bezpieczne Wakacje” organizowanego przez Bractwo Motocyklowe 

Głogówek; 

▪ wyjazd mieszkańców Kazimierza do teatru; 

▪ wyjazd podopiecznych Domu Dziennego „Senior +” w Głogówku do kina; 

▪ imprezę integracyjnej „Spotkanie ze św. Mikołajem” zorganizowaną przez 

Sołectwo Rzepcze; 

▪ wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach do kina; 

▪ wyjazd podopiecznych klubu sportowego Biedrzychowice Rolnik do Krakowa; 

▪ sfinansowano zakup logowanych koszulek na charytatywny konwój strażacki 

pn. „Dla Zosi”, w którym udział brali strażacy ochotnicy z OSP Gminy 

Głogówek; 

▪ mikołajki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Twardawie z Odziałem 

Przedszkolnym; 

▪ mikołajki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku. 
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Inne działania 

Ze środków finansowych programu wyposażono mieszkanie będące własnością gminy 

służące zapewnieniu ofiarom przemocy zamieszkującym wspólnie ze sprawcą 

bezpiecznego odizolowania się od sprawcy na czas uzyskania sądowego zobowiązania 

sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.  

 
Zdjęcie własne 

 

Ponadto od października 2021 r. wychodząc naprzeciw skutkom długotrwałej 

pandemii zorganizowano zajęcia fitness dla osób z terenu gminy Głogówek. Zajęcia 

prowadzone są na Sali gimnastycznej przez wyszkolonego trenera, w których udział 

bierze ok. 50 kobiet. Zajęcia mają na celu w głównej mierze profilaktykę zachowań 

behawioralnych, kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań  

a także wskazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 

Zdjęcie własne 
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OPIEKA ZDROWOTNA 

W gminie w 2021 r. nie funkcjonowały podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano  

w 5 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W 2021 r. udzielono 69 958 porad  

w następujących placówkach: 

1. Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s. c Głogówek  

ul. Targowa 6 oraz Filia w Szonowie: 49 901 porad lekarskich 

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

Lipowa 6 i Biedrzychowice 186 a – 11 389 porad lekarskich 

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

Śl. ul. Zwycięstwa 60 –8 668 porad lekarskich. 

W gminie na początek 2021 r. funkcjonowało 5 aptek. Świadczenia apteczne 

zapewniały: 

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

• Apteka „Crategus” ul. Zamkowa 1 

• Apteka „Świętojańska” Pl. Wolności 6 

• Apteka Św. Anny ul. 3 Maja 17 

• Apteka Drofarm ul. Piotra Skargi 15 a 

W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco:  

1. Punkt Apteczny w Biedrzychowicach 186 a 

Pomoc społeczna 
Beneficjentami pomocy społecznej w 2021 r. było 390 osób z 195 rodzin. 

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

przysługiwała 73 osobom. Wypłacono 593 świadczenia. Kwota świadczeń  

326 840,00 zł. 

Zasiłki okresowe przysługiwały 99 rodzinom spełniającym kryterium dochodowe  

z pomocy społecznej. Liczba tych świadczeń w 2020 r. to 637 na łączną kwotę 

255809,00 zł. Najczęstsze powody przyznania to bezrobocie, niepełnosprawność oraz 

długotrwałej choroby. 

Zasiłek celowy przysługiwał 154 rodzinom: 

• 120 rodzin spełniało kryterium dochodowe z pomocy społecznej 
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• 34 rodzin otrzymało specjalne zasiłki celowe pomimo przekroczenia kryterium 

dochodowego. 

Łączna kwota zasiłków celowych wypłaconych w 2021 r. to 111 350,00 zł. 

Pomoc w formie gorącego posiłku przyznano 132 osobom – 117 dzieciom oraz  

15 osobom dorosłym. Liczba świadczeń to 8477. Łączny koszt: 37797,00 zł. 

Sfinansowano sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 3950,00 zł. 

Gmina współfinansowała odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej  

40 osobom.  

Liczba świadczeń wyniosła 413 koszt ogólny 1 046 781,00 zł. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione 

na etat i 2 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. W 2021 r. przysługiwała ona 19 osobom. Liczba świadczeń wyniosła 4390,00 

a łączny koszt wyniósł 75821,00zł. 

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

zaburzeniami psychicznymi korzystało 2 osób, co przełożyło się na liczbę 130 

świadczeń w 2021 r. Łączny ich koszt 10 400,00 zł. 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd 

przysługiwało 2 osobom. Kwota świadczeń to 9104,00 zł. 

Gmina Głogówek w 2021 r. realizowała program „Opieka wytchnieniowa”. Pomocą 

objęte zostały 3 rodziny. Liczba świadczeń wyniosła 360, a koszt to 14688,00 zł. 

W 2021 r. wydano 133 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz  

3 przyznające dodatek energetyczny. Kwoty świadczeń to 121 323,04 zł oraz 318,77zł. 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej  

wGłogówku w roku 2021 r. przeprowadził 4 spotkania. Odbyło się 151 posiedzeń grup 

roboczych. 

1.Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart: 40 

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę:  

a) policji - 30 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 7 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0  

d) oświaty - 2 

e) ochrony zdrowia- 1 

 

2.Liczba zakończonych w 2021 r. spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”: 31 
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Gmina Głogówek w 2021 r. realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2020-2021 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Zakwalifikowanych było 359 osób. Zestaw roczny artykułów spożywczych  

w Podprogramie 2021 obejmował artykuły spożywcze łącznej ilości ok. 28,17 kg na 

osobę.  

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

dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych i trafiały do ograniczonej liczby osób znajdujących się  

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

społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 

odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc 

systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, 

które były przekazywane bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym. 

Na 1 stycznia 2021 r. 124 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień  

31 grudnia 2021 r. 110 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek 

rodzinny wynosiła na początek roku 321, a na koniec roku 266. Kwota świadczeń 

rodzinnych w 2021 r. wyniosła 2.043.322,27 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 

606079,00 zł. Na początek 2021 r. 1203 rodziny pobierały świadczenia wychowawcze 

(tzw. 500+), a na koniec 2021 r. – 1184 rodziny. 

Infrastruktura drogowa i sieciowa 
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2021 r. 160,448 km dróg, z czego  

ok. 90 % stanowiły drogi asfaltowe. 

▪ drogi gminne – 46,733 km  

▪ drogi powiatowe – 69,480 km  

▪ drogi wojewódzkie – 29,991 km 

▪ drogi krajowe – 14,244 km  

W 2021 r. zrealizowano inwestycje na drogach gminnych o wartości 1 191 710,00 zł, 

m.in.:  

− Kompleksowa przebudowa ulicy Korfantego o długości 185,61 mb. 

− Modernizacja drogi gminnej ,,Złota Górka” od nr 11-13 d w Biedrzychowicach – 
pow. 591,79 m2. 

− Modernizacja drogi gminnej (dywanik asfaltowy) od kapliczki do drogi polnej 
w miejscowości Dzierżysławice – dł. 310,77 m2. 
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− Modernizacja drogi gminnej 685/2 m l w miejscowości Góreczno –  
pow. 485,00m2. 

− Modernizacja drogi gminnej od posesji 89 do remizy OSP w miejscowości 
Kazimierz – pow. 550,00 m2. 

− Modernizacja drogi gminnej od nr 17 do 19 w miejscowości Leśnik – pow. 157,87 
m2. 

− Przebudowa chodnika w Mionowie od nr 17 do 19 – pow. 60,00 m2. 

− Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 40 z drogą polną (przy 
cmentarzu) w sołectwie Stare Kotkowice – pow. 110,00 m2. 

− Modernizacja dróg gminnych we Wróblinie – pow. 130,50 m2. 

− Modernizacja drogi gminnej ,,Przysiółek But” w sołectwie Zawada – pow. 576,73 
m2. 

− Przebudowa chodnika przy ul. Św. Anny – pow. 206,00 m2. 

− Utwardzenie pobocza ul. Wielkie Oracze – pow. 36 m2. 

Na drodze krajowej DK 40 zakończyła się budowa nowego mostu w Mochowie nad 

rzeką Osobłogą za kwotę około 9,7 mln zł. Zakres robót obejmował budowę mostu  

3 przęsłowego o długości całkowitej 69,3 m. i szerokości całkowitej 13,2 m. Powstały 

obiekt posiada klasę nośności „A”, co oznacza obciążenie o całkowitym ciężarze nie 

przekraczającym 50 ton. 

ROBOTY WODNO - MELIORACYJNE 

Zestawienie robót wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Głogówek w 2021 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. WYSZCZEGÓŁNIENIE WARTOŚĆ 

ROBÓT (zł) 

OBMIAR 

(mb) 

1. Błażejowice Dolne 4365,10 186 

2. Biedrzychowice 41978,59 2140 

3. Rzepcze 922,50 20 

4. Głogówek Pasternik 4526,30 1016 

5. Głogówek Winiary 15505,99 181 

6. Racławice Śląskie  16132,77 917 

7. Kazimierz 7649,47 77 

8. Wróblin 8676,51 183 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie bądź administracji gminy 

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

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

Dostęp do sieci wodociągowej posiada 12 455 osób co stanowi 99,87 % wszystkich 

mieszkańców Gminy Głogówek.  

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Głogówek jest dobrze rozwinięty. 

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

odbywa się poprzez pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy 

(lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 44,0 km,  

a dostęp do sieci posiada 7499 osoby, co stanowi 60,13 % wszystkich mieszkańców 

Gminy Głogówek. Istnieje 1 783 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. 

W 2021 r. doszło do 3 awarii sieci kanalizacyjnej których powodem były zapchane rury  

i spadki napięcia elektrycznego w przepompowniach.  W dziale sieci wodociągowej 

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

wszystkich awarii naprawy podejmowano na bieżąco. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2021 r. 342 mieszkania,  

a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 322 mieszkania. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań 

związane było z tym, że mieszkania były odsprzedawane dotychczasowym najemcom  

z zastosowaniem bonifikaty na poziomie 85% wartości oraz nastąpiła sprzedaż 

nienajmowanych lokali mieszkalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 50,80 

m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 1,47 m2. 

9. Mochów 8610,00 578 

10. Zwiastowice 8510,77 479 

11. Stare Kotkowice 9985,90 297 

12. Głogówek Wielkie Oracze 4989,84 72 

13. Kierpień 28400,85 1280 

O G Ó Ł E M 160 655,57 7 426 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 69 

W 2021 r. oddano do użytkowania 15 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. 

Zasady przyznawania mieszkań regulowały następujące uchwały: Uchwała 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, 

a następnie Uchwała Nr XLVI/409/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

1 października 2021 roku. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek. 

Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania mieszkania było to, 

że znajdowało się ono w złym stanie technicznym wynikającym z długoletniej bądź 

niewłaściwej eksploatacji przez poprzednich lokatorów. 

W roku 2021 Gmina Głogówek dokonała sprzedaży 9 lokali mieszkalnych, w tym:  

7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 2 lokale mieszkalne w drodze przetargowej. 

Z wyżej wymienionych 7 lokali mieszkalnych 5 lokali sprzedanych zostało bez 

rozłożenia płatności na raty, a pozostałych 2 lokali mieszkalnych sprzedanych zostało  

z rozłożeniem płatności na raty. 

Za 5 lokali mieszkalnych bez rozłożenia płatności na raty Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości 59 145,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 

czterdzieści pięć 00/100 złotych). 

Za 2 lokale mieszkalne z rozłożeniem płatności na raty Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości 16 913,21 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzynaście 

21/100 złotych), a pozostała kwota 13 100,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy sto 

00/100 złotych) została rozłożona na raty płatne do każdego 31 marca następującego po 

sobie roku. 

Za 2 lokale mieszkalne z zbyte w drodze przetargowej Gmina Głogówek otrzymała 

dochód w wysokości 270 000,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 

00/100 złotych). 

W 2021 r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego dotyczącego opuszczenia 

lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.   

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15 zzu w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących 

opróżnienie lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego gmina Głogówek nie mogła 

przeprowadzać procedur eksmisyjnych ze względu na stan epidemiologiczny 

występujący na obszarze Rzeczypospolitej.     

Na dzień 1 stycznia 2021 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące  

w zasobie gminy wynosiły: 699.879,94 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości 
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bieżące i zasądzone. Natomiast odsetki na dzień 1 stycznia 2021 roku za zaległości 

bieżące i zasądzone wynosiły 371.895,11 złotych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w opłatach za mieszkanie będące  

w zasobie gminy wynosiły 598.291,67 złotych, a w ich skład wchodziły zaległości 

bieżące i zasądzone. Natomiast odsetki ma dzień 31 grudnia 2021 roku za zaległości 

bieżące  

i zasądzone wynosiły 278.092,72 złotych. 

W 2021 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/324/2021 Rady Miejskiej  w Głogówku 

dokonano umorzenia zaległości czynszowych bieżących i zasądzonych na łączną kwotę 

93.084,13 złotych. 

Mając na uwadze pomoc w przezwyciężaniu trudności osobom ze zobowiązaniami 

finansowymi wobec Wierzyciela oraz interes publiczny, a w szczególności 

zwielokrotnienie wpływów z tytułu zadłużenia za korzystanie z nieruchomości, jak 

również utrwalenie zasady terminowego wnoszenia bieżących opłat, Rada Miejska  

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

wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości 

płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

komunalnego Gminy Głogówek.  

W 2021 roku nikt nie złożył do Urzędu Miejskiego w Głogówku pisemnego wniosku  

o restrukturyzację zadłużenia. 

W 2021 r. dokonano następujących remontów w mieszkaniach: 

 

Lp. 

 

Ilość i koszt cząstkowy wykonanych robót 

 

 

Koszt /w złotych 

brutto/ 

Rok 2021 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: 

 

1. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu Rynek  

7-12/13 w Głogówku 

1.620,00 

2. Wymiana drzwi wejściowych Powstańców 37 2.100,00 

3. Wymiana okien w części strychowej w klatce schodowej w 

budynku Piastowska 18 w Głogówku 

2.920,00 

4. Remont podłogi w lokalu Piastowska 46/5 1.980,00 

RAZEM 8.620,00 

 

ROBOTY ZDUŃSKIE, REMONTY KOMINA: 

 

1. Wymiana pieca w lokalu Piastowska 37/3  

w Głogówku 

2.100,00 

2. Roboty zduńskie Piastowska 18/4 w Głogówku 6.466,07 
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3. Wymiana pieca Ligonia 1/2 w Głogówku 2.800,00 

4. Wymiana pieca Sobieskiego 11/6 1.550,00 

5. Roboty zduńskie Głubczycka 53/1 2.904,01 

6. Roboty zduńskie Piastowska 11/4 w Głogówku 3.383,37 

7. Remont kominów na budynku mieszkalnym  

Szonów 33 

7.687,16 

8. Roboty zduńskie Piastowska 11/3 w Głogówku 1.000,00 

 

9. Czyszczenie mechaniczne komina oraz szlamowanie otworu 

kominowego w budynku mieszkalnym Głubczycka 53 w 

Głogówku 

7.380,00 

10. Wymiana pieca Rynek 14/2 w Głogówku 1.850,00 

11. Remont komina na budynku Twardawa,  

ul. 1-go Maja 3 

1.441,77 

RAZEM 38.562,38 

 

ROBOTY DEKARSKIE: 

 

1. Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym 

Mochów 76 

20.737,13 

2. Naprawa pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, Staszica 

10 w Głogówku 

3.140,68 

3. Uszczelnienie pokrycia dachowego Skargi 12  

w Głogówku 

150,000 

4. Uszczelnienie pokrycia dachowego Piastowska 36 

w Głogówku 

260,00 

5. Usunięcie nieszczelności dachu w budynku Głubczycka 35 w 

Głogówku 

750,00 

6. Uszczelnienie pokrycia dachowego Konopnickiej 4w 

Głogówku 

162,00 

7. Naprawa pokrycia dachu Dworcowa 4 w Głogówku 8.902,39 

RAZEM 34.102,20 

 

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

 

1. Przegląd i naprawa instalacji gazowej Piastowska 37/2  

w Głogówku 

184,50 

2. Roczny przegląd instalacji gazowej Batorego 8/1  

w Głogówku 

172,80 

3. Montaż studzienki odprowadzającej wodę z piwnicy  

z budynku  

3.564,00 

4. Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla  

5 lokali w budynku Piastowska 46 w Głogówku  

9.504,00 

5. Wymiana pionu kanalizacyjnego i pionu wodnego  

w budynku Piastowska 25 w Głogówku 

5.184,00 

6. Przegląd instalacji  62,00 

7. Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku Pasternik 4C  2.052,00 
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w Głogówku 

8. Udrożnienie kanalizacji w budynku Staszica 10  

w Głogówku 

300,00 

9. Remont instalacji elektrycznej zasilającej budynek 

Piastowska 25 w Głogówku 

2.627,54 

10. Wymiana zabezpieczenia głównego (instalacja elektryczna) 

budynek Piastowska 25 w Głogówku 

2.943,32 

11. Montaż wentylacji zewnętrznej do lokali mieszkalnych 

Racławice Śląskie, ul. Prudnicka 16 

1.820,00 

12. Montaż wentylacji zewnętrznej do lokalu mieszkalnego 

Piastowska 20/5 w Głogówku 

1.760,00 

13. Udrożnienie kanalizacji Piastowska 16 w Głogówku 210,00 

14. Wykonanie instalacji elektrycznej do pompy wodnej w 

budynku 3-go Maja 13 

280,00 

15. Usunięcie awarii Biedrzychowice 186A 690,00 

16. Udrożnienie zapchanej kanalizacji Szonów 33 400,00 

17. Wymiana i remont instalacji elektrycznej w lokalu 

Piastowska 46/5 w Głogówku 

1.348,92 

18. Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Piastowska 46  

w Głogówku 

720,00 

19. Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Piastowska 25  

w Głogówku 

70,00 

20. Wymiana zabezpieczenia przelicznikowej w budynku 

Konopnickiej 4 w Głogówku 

422,00 

21. Naprawa instalacji elektrycznej 1-go Maja 3  

w Twardawie 

992,00 

22. Naprawa instalacji elektrycznej w budynkach Piastowska 36, 

Spółdzielcza 9, Sobieskiego 11 w Głogówku 

986,00 

23. Remont kanalizacji w budynku Twardawa, ul. 1-go Maja 3 270,00 

24. Przyłączenie nowej kanalizacji w lokalu mieszkalnym 

Dworcowa1/4 w Głogówku  

2.150,00 

25. Wykonanie naprawy i wymiana części instalacji elektrycznej  

w lokalu Dworcowa 1/4 w Głogówku 

680,00 

26. Montaż rury wentylacyjnej w lokalu Ligonia ¼ w Głogówku 1.320,00 

27. Usunięcie awarii w budynku Szonów 33 400,00 

RAZEM 41.113,08 

 

POZOSTAŁE REMONTY I WYDATKI 

 

1. Remont lokalu Rynek 7-11/14 w Głogówku wraz  

z wyposażeniem lokalu (lokal interwencyjny)  

53.888,70 

2. Dezynfekcja w lokalu Piastowska 46/5 w Głogówku 250,00 

3. Deratyzacja pomieszczeń piwnicznych w budynkach 

komunalnych (akcja wiosenna) 

1.200,00 

4. Projekt budowlany przebudowa budynku mieszkalnego 

Mochów 76 

6.765,00 

5. Deratyzacja pomieszczeń piwnicznych w budynkach 1.200,00 
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komunalnych (akcja jesienna) 

6. Montaż umywalki w części wspólnej Piastowska 37 180,00 

7. Wyposażenie budynków w drabiny strychowe Piastowska 46  

w Głogówku, Racławice Śląskie, ul. Prudnicka 16 

530,00 

8. Usunięcie awarii Piastowska 46 w Głogówku 650,00 

9. Montaż podliczników w budynku Staszica 10  

w Głogówku 

650,00 

10. Wyposażenie budynków w drabiny strychowe Piastowska 18  

i Piastowska 12 w Głogówku,  

540,00 

11. Remont WC w części wspólnej w budynku Piastowska 46  

w Głogówku  

2.310,00 

12. Malowanie ściany w budynku mieszkalnym Głubczycka 35 450,00 

13. Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Powstańców 

37  

w Głogówku 

4.955,41 

14. Remont podłogi w lokalu Piastowska 46/5  

w Głogówku (II część) 

1.989,00 

15. Wykonanie robót malarskich w lokalu Piastowska 46/5  

w Głogówku 

1.500,00 

16. Zabezpieczenie włazów do szamba na posesji  

w Twardawie, ul. 1-go Maja 3 

250,00 

17. Zabezpieczenie okien piwnicznych w budynku Głubczycka 

24  

w Głogówku 

486,00 

18. Wykonanie remontu w lokalu Piastowska 18/4  

w Głogówku (zalanie po pożarze strychu budynku) 

5.694,46 

19. Dezynfekcja w lokalu Kościuszki w Głogówku 150,00 

20. Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej  

w lokalach  

2.620,000 

21.  Okresowa (roczna) kontrola budynków gminnych 5.540,00 

22. Wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana więźby dachowej  

w budynku Piastowska 18 w Głogówku 

61.801,61 

RAZEM 153.600,18 

 

ŁĄCZNA KWOTA 

 

 

275.997,84 

 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w 19,94 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było 

toalet, na dzień 31 grudnia 2021 r. odsetek wynosił ten sam %.  

W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 87.569,97 złotych, 

których beneficjentami było 46 osób. Podstawą ich przyznania była decyzja 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. Kwota najniższego dodatku 

wynosiła 31,01 zł, zaś kwota najwyższego 410,17 zł. 

W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 
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˗ 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 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 siedziba przy ul. Kościuszki 10 i 10A 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, Odział Oracze 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 Alei Lipowej 6B; 

˗ Korty tenisowe wraz z szatnią przy ul. Targowej w Głogówku; 

˗ Centrum Kultury w Głogówku przy ul. Batorego 8; 

˗ Żłobek w Głogówku przy ul. Korfantego 5; 

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

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

˗ Schronisko Młodzieżowe w Głogówku przy ul. Kościuszki 12; 

˗ Hala widowiskowo – sportowa w Głogówku przy ul. Kościuszki 10B; 
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˗ 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; 

˗ Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku oddział w Biedrzychowicach, 

Biedrzychowice 165; 

˗ Budynek mieszkalno – usługowy Biedrzychowice 186a. 

Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 31 osób, zaś pod koniec 

2021 r. było to 35osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił  
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w 2021 r. 6 miesięcy. Względem lat poprzednich, czas oczekiwania utrzymywał się na 

zbliżonym poziomie. 

Transport 
W Gminie Głogówek funkcjonuje jedna strefa płatnego parkowania obejmująca 

Rynek, który może pomieścić 113 samochodów oraz ul. Zamkowa 29 miejsc 

postojowych.  

Dochody ze strefy płatnego parkowania w 2021 r. wyniosły 108 403,50 zł. Poniesione 

koszty to natomiast: 12 521,90 zł (licencja, papier do parkometrów, opłata za używanie 

aplikacji płatniczej).  

W 2021 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 264 238,26 zł. 

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

wszystkich uczniów.  

Gmina Głogówek wspólnie z Powiatem Prudnickim, Gminą Prudnik i Gminą Lubrza 

zawarła z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. Umowa obowiązywała od dnia 01.01.2021r. do 31 

grudnia 2021 r  

W 2021 r. Gmina za usługi związane z publicznym transportem zbiorowym poniosła 

wydatki w wysokości 168 792,49 zł. 

Sprawy obywatelskie 
W 2021 r. przeprowadzono konsultacje: 

• dotyczące rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021. Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły 

od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu żadne uwagi i 

opinie do projektu programu.  

 

• dotyczące nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogówek - 

przeprowadzone w okresie od 02.02.2021 roku do 12.02.2021 roku. Celem 

konsultacji było zebranie od mieszkańców uwag i opinii w związku z zamiarem 

podjęcia przez Radę Miejską w Głogówku uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych przeprowadzone zostało z mieszkańcami, 

których nieruchomości położone są wzdłuż planowanego przebiegu ulicy, tj. w obrębie 

działek nr 839/7 i 839/13 mapa 5 obręb Wielkie Oracze, położonych w Głogówku. 
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Mieszkańcy, mogli wyrażać swoje opinie poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej  

i przekazanie jej do Urzędu Miejskiego w Głogówku: 

 pocztą tradycyjną, 

 w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail,  

 złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

 

Podczas trwania konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęły 

4 prawidłowo wypełnione i podpisane formularze ankiety konsultacyjnej z propozycją 

nadania nazwy ulicy. W związku z powyższym propozycje nazwy ulicy, wyrażone 

poprzez ankietę konsultacyjną były następujące: 

1) ul. ks. Alberta Willimskiego – 1 ankieta, 

2) ul. Jana Cybisa – 3 ankiety. 

 

Zaproponowany projekt uchwały został skierowany pod obrady Rady Miejskiej  

w Głogówku, która podjęła stosowną uchwałę - Uchwała Nr XXXIV/334/2021 Rady 

Miejskiej w Głogówku dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Głogówek – nazwa: ulica Jana Cybisa.  

 

• w sprawie ustanowienia pomników przyrody: Aleja Lipowa w Głogówku 

oraz drzew rosnących na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 04.10.2021 roku do 

15.10.2021 roku. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców uwag i opinii  

w związku z zamiarem podjęcia przez Radę Miejską w Głogówku uchwały w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody: Aleja Lipowa w Głogówku oraz drzew rosnących na 

terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku. 

 

Konsultacji społeczne przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Głogówek. 

 

Mieszkańcy, mogli wyrażać swoje opinie i uwagi poprzez: 

- formę pisemną droga elektroniczną  

Następnie odbyły się spotkania konsultacyjne: 

a) w formie spaceru po Alei Lipowej w Głogówku dnia 19 października  

o godzinie 16.00 przy ul. Konopnickiej 2 (parking) 

b) spotkanie dnia 19 października o godzinie 17.00 na terenie parku przy 

Zespole Szkół w Głogówku, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek 

 

Podczas trwania konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęły 

44 pozytywne opinie oraz 4 negatywne wraz z pytaniami, na które odpowiedział 

Burmistrz Głogówka podczas spotkań konsultacyjnych.  

 

Zaproponowany projekt uchwały został skierowany pod obrady Rady Miejskiej  

w Głogówku, która podjęła stosowną uchwałę - Uchwała Nr LII/450/2022 Rady 

Miejskiej w Głogówku dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika 
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przyrody Alei Lipowej w Głogówku oraz Uchwała nr LII/451/2022 Rady Miejskiej  

w Głogówku dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na 

terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.  

 

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

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

z mieszkańcami Gminy Głogówek ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Głogówek w sprawach, w których ich przeprowadzenie 

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

Miejska tak postanowi.  

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

konsultacje dotyczą. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane  

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

pełnoletnich mieszkańców obszaru objętego konsultacjami. Konsultacje społeczne 

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

stanowi inaczej.  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Głogówek 

posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Konsultacje uznawane są 

ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały 

przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą. 

 

W trakcie 2021 r. określone w uchwale zasady nie uległy zmianie. 

Do urzędu wpłynęło w 2021 r. 62 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

W każdym przypadku informacja została udostępniona wnioskodawcy.  

W sprawozdawanym roku wpłynęły 4 skargi w rozumieniu Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego. 2 skargi zostały przekazane według właściwości celem rozpatrzenia 

do organu właściwego. 2 skargi uznano za bezzasadne. 

 

Przedmiotem skarg była: 

− skarga na działania pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, 

− skarga na zachowacie pracownika Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. 

− skarga na bezczynność urzędu dotycząca braku odpowiedzi na pisma, 

− skarga na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń 

dotyczących sprzedaży działek 560/102,562/103 położonych w obrębie 

Biedrzychowice, 

W roku 2021 do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęły 2 petycje złożone do Rady 

Miejskiej w Głogówku. Petycje dotyczyły: 
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• podjęcia uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach 

społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych  

i w lokalnej gazecie oraz dotycząca przygotowania pakietu profilaktycznego dla 

wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają lub 

nie są w stanie kupić sobie suplementów (petycja wycofana), 

 

• Poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego (petycja nieuwzględniona). 

 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. funkcjonowało w gminie 49 organizacji pozarządowych,  

również na dzień 31 grudnia 2021 r.: 49 organizacji. Szczegóły przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

1 stycznia 2021 r. 31 grudnia 2021 r. 

49 organizacji pozarządowych, 

 w tym: 

49 organizacji pozarządowych, 

 w tym: 

 2 fundacje  2 fundacje 

33 stowarzyszenia 33 stowarzyszenia 

8 klubów sportowych 

zarejestrowanych w 

ewidencji klubów 

sportowych 

8 klubów sportowych 

zarejestrowanych w 

ewidencji klubów 

sportowych 

3 koła gospodyń 

wiejskich 

3 koła gospodyń 

wiejskich 

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

− Zadanie Wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy 

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

opiewającą na kwotę 170 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

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

opiewającą na kwotę 53 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

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

Śląskie, opiewającą na kwotę 18 000,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, opiewającą na 

kwotę 53 000,00 – zadanie zostało wykonane, 
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 − Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

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

zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

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

kwotę 6 500,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

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

zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert, 

 z których wybrano ofertę organizacji Bractwo Strzeleckie, opiewającą na kwotę  

9 500,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Rolnik Biedrzychowice, opiewającą na 

kwotę 3 500,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

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

6 500,00 – zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji KS Twardawa, opiewającą na kwotę 16 000,00 – 

zadanie zostało wykonane,  

− Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LKS Szonów, opiewającą na kwotę 11 000,00 – 

zadanie zostało wykonane. 

- Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji LUKS RB Głogówek, opiewającą na kwotę  

2 000,00 –zadanie zostało wykonane. 

- Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wpłynęło 13 ofert,  

z których wybrano ofertę organizacji UKS APN Głogówek, opiewającą na kwotę  

3 000,00 – zadanie zostało wykonane. 

 

ODNOWA WSI 

W Programie Odnowy Wsi uczestniczy obecnie 22 sołectwa z terenu gminy Głogówek. 

Najmłodszym uczestnikiem jest sołectwo Ciesznów, które przystąpiło do programu  

w 2019 roku. 

Członkowie GOW z terenu gminy Głogówek w tym roku zdobyli nagrody pieniężnie:  
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- Mochów III miejsce w konkursie „Piękna Wieś” wyróżnienie w kategorii najlepszy 

projekt „Centrum edukacyjno-sportowe”,  

- Biedrzychowice wyróżnienie w kategorii najlepszy projekt „Śląski tygiel kulinarny”. 

Poprzez 22 lata opolskich doświadczeń związanych z procesem odnowy udało się 

przekonać wiejskie społeczności, że warto wziąć sprawy w swoje ręce, warto zmieniać 

swoje najbliższe otoczenie, uczynić je miejscem pięknym, a przede wszystkim 

przyjaznym do pracy i zamieszkania.  

W 2021 roku przedsięwzięcia realizowane przez Grupy Odnowy Wsi wraz z Radą 

Sołecką przy wsparciu gminy Głogówek to m.in: 

- organizacja „warsztatów chlebowych”, wystawy pamiątek z miejsc 

pielgrzymkowych i turystycznych, Święta św. Marcina, warsztatów 

adwentowych,  

- organizacja Jubileuszu 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu, 

- pomoc w realizacji programu TVP 3 Opole „Opolskie na żywo” TVP 3 

emitowanego w Racławicach Śląskich.  

- organizacja festynu rodzinnego w Szonowie, 

- organizacja pikniku rodzinnego w Głogowcu. 

 

Ponadto gmina Głogówek: 

- doposażyła świetlice wiejską w Zwiastowicach w krzesła, stoły, a także 

wymieniła drzwi wejściowe w budynku, 

- sfinansowała zakup kosy spalinowej dla mieszkańców Sołectwa Dzierżysławice, 

- sfinansowała brukowanie placu rekreacyjnego w Mochowie, 

- dofinansowała uroczystość z okazji Dnia Kobiet w Tomicach, 

- sfinansowała dożynki gminne w Starych Kotkowicach, 

- sfinansowała wymianę rynien na budynku wielofunkcyjnym w Mionowie. 

 

W 2021 r. odbyło się 25 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na 

poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

L. p Sołectwo Data zebrania Frekwencja 

1. Biedrzychowice 22.09.2021 r. 2,16 % (15 os.) 

2. Błażejowice Dolne 23.09.2021 r. 9,86 % (15 os.)                                                                                                                                                                                                                                

3. Ciesznów 10.09.2021 r. 19,69 % (13 os.) 

4. Chudoba 18.09.2021 r. 16,28 % (6 os.) 

5. Dzierżysławice 29.09.2021 r. 4, 71 % (17 os.) 
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6. Głogowiec 09.09.2021 r. 14,48 % (21 os.) 

7. Góreczno 29.09.2021 r. 14,45 % (12 os.) 

8. Kazimierz 23.09.2021 r. 3,63 % (12 os.)  

9. Kierpień 24.09.2021 r. 4,71 % (14 os.) 

10. Leśnik 23.09.2021 r. 15,21 % (14 os.) 

11. Mionów 02.09.2021 r. 12,92 % (27 os.) 

12. Mochów 22.09.2021 r. 4,13 % (17 os.) 

13. Nowe Kotkowice 08.10.2021 r. 14,08 % (10 os) 

14. Racławice Śląskie 27.09.2021 r. 1,98 % (16 os.) 

15. Rzepcze 24.09.2021 r. 5,33 % (16 os.) 

16. Stare Kotkowice 24.09.2021 r. 7,85 % (30 os.) 

17. Szonów 29.09.2021 r. 3,32 % (16 os.) 

18. Tomice 22.09.2021 r. 17,44 % (15 os.) 

19. Twardawa 26.09.2021 r. 2,63 % (20 os.) 

20. Wierzch 20.09.2021 r. 7,45 % (29 os.) 

21. Wróblin 24.09.2021 r. 1,34 % (5 os.) 

22. Zawada 28.09.2021 r. 4 % (16 os.) 

23. Zwiastowice 23.09.2021 r. 6,10 % (13 os.) 

24. Głogówek-Winiary 23.09.2021 r. 2,44 % (30 os.) 

25. Głogówek-Oracze 16.09.2021 r. 1,76 % (18 os.) 

 

Jak wynika z powyżej przytoczonych danych, średni odsetek uczestnictwa 

mieszkańców gminy w zebraniach dotyczących podziału funduszu sołeckiego wynosił 

4,20 %.  

Zauważyć należy, że każdorazowo mieszkańcy gminy byli informowani  

o przeprowadzanych zebraniach w sposób zgodny ze statutem. 

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy 

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na terenie działania Komisariatu Policji  

w Głogówku wszczęto 228 postępowań przygotowawczych, w trakcie których 

stwierdzono łącznie 203 przestępstwa (w roku 2020 – wszczęto 201 postępowań  

i stwierdzono 152 przestępstwa). Wskaźnik dynamiki wszczętych dochodzeń wyniósł 

113,43 %, natomiast wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw wyniósł 133,55 %. 
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Prowadzone postępowania przygotowawcze w 139 przypadkach zakończono 

sporządzeniem aktu oskarżenia, z wykrywalnością łączną tych czynów równą 84,8%. 

Jedynie w 32 sprawach wydano postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu 

niewykrycia sprawcy przestępstwa.  

W analizowanym okresie czasu, w wyniku właściwej realizacji zadań i podejmowanych 

działań przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Głogówku, nastąpił wzrost ilości 

stwierdzonych przestępstw, co też przełożyło się na ilość wszczętych postępowań 

przygotowawczych. Najbardziej zauważalny wzrost dotyczy między innymi 

przestępstwa kradzieży, których w 2020 roku było 17 przy wykrywalności na poziomie 

35,29 %, natomiast w 2021 roku tych przestępstw było 20, a wykrywalność  

w powyższym obszarze wyniosła aż 70 %. Ponadto odnotowywano znaczny spadek 

ilości rozbojów, których w 2020 roku było 3 natomiast w 2021 roku odnotowano jedno 

takie zdarzenie, przy czym wykrywalność rzeczonych przestępstw utrzymuje się na 

poziomie 100 %. 

W 2021 roku na terenie gminy Głogówek wyraźnie wzrosła wykrywalność ogólna 

sprawców przestępstw. Wskaźnik ten wyniósł 84,80 % (w roku 2020 – 70,39%). Nadto  

w 2021 roku wzrosła ilość ujawnionych i przeprowadzonych postępowań w sprawach 

gospodarczych - stwierdzono 26 takich przestępstw, gdzie w 2020 roku ich liczba 

wynosiła 13, przy czym wzrosła również skuteczność w wykrywaniu  

ich sprawców, których w 2020 roku było 7 natomiast w 2021 roku liczba ujawnionych 

sprawców tych przestępstw wyniosła 15. 

W rozbiciu na poszczególne jednostki powiatu prudnickiego sytuacja w zakresie 

kształtowania się dynamiki przestępczości przedstawia się następująco: 

Przestępczość ogólna: 

 2020 2021 
Wskaźnik dynamiki 

% 

KPP Prudnik 623 580 93.10 

KP Głogówek 201 228 113,55 

PP Biała 76 77 101.32 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 

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

one sukcesywnie doposażanie. Koszt ich utrzymania opiewa na 672 814,37 zł.   
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W poniższych tabelach ukazana jest wartość wydatków dotyczących zakupu 

materiałów, wyposażenia, remontów samochodów, przeglądów technicznych i 

inwestycji.  

 

Lp. Nazwa jednostki 
Wydatki z zakresu zakupów 

i wyposażenia 
Kwota 

1. OSP Głogówek 

szlifierka, łopatka, wiadro 905,12 zł 

mundur, krawat, sznur do munduru 5 286,04 zł 

części do kosiarki 258,79 zł 

karta KPP 126,39 zł 

wyłącznik zmierzchowy 55,17 zł 

wyposażenie torby ratunkowej 572,30 zł 

łącznik, wkręt 19,50 zł 

gaśnica na osy i szerszenie 64,01 zł 

bęben sprzęgła, łańcuch tnący 404,89 zł 

elektrody Me PAD 416,00 zł 

druki potwierdzenie przekazanie terenu 102,60 zł 

pilarka, brzeszczot 900,00 zł 

kłódka, nóź, karabińczyk, zamiataczka 386,79 zł 

wąż, kominiarka, rękawice 2 090,16 zł 

mundur wyjściowy 740,00 zł 

pas mocujący 462,80 zł 

szlifierka, łopatka, wiadro 2 214,00 zł 

pas mocujący 178,35 zł 

2. 
OSP Racławice  

Śląskie 
wkładka topikowa 53,14 zł 

3. OSP Szonów 
nożyce do prętów, siekiera, widły, grabie  1 000,00 zł 

materiały budowlane 524,50 zł 

4. OSP Mochów 

Kalibracja detektora prądu 319,80 zł 

wąż 629,76 zł 

roboty elektryczne 553,44 zł 

defibrylator, hełm strażacki, latarka, 

narzędzie ratownicze 5 599,69 zł 

5. 
OSP Stare 

Kotkowice mundur wyjściowy 3 259,00 zł 

 6. OSP Twardawa ubrania koszarowe 1 500,00 zł 
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7.  OSP Wierzch 
koszulki 960,00 zł 

roboty elektryczne 2 706,90 zł 

8.  OSP Wróblin 
wąż 1 500,00 zł 

kompresor, zwijadło, manometr 1 099,00 zł 

 9. Pozostałe 
Przygotowanie zawodów 5 805,84 zł 

kalendarze 1 444,00 zł 

 Razem 45 637,98 zł 

 

Każda z jednostek OSP mogła zaplanować własne wydatki na wyżej wymienione 

artykuły i remonty. Zorganizowano zakupy zbiorowe dzięki którym udało się 

dostarczyć strażakom wszystko w jednym terminie i korzystniejszej cenie.  

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  ilość Kwota 

1. Biedrzychowice -pilarka spalinowa 

-szelki bezpieczeństwa 

-linka zaczepowa 

- szperacz  

- pas strażacki 

-kominiarka strażacka 

1 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

4 szt. 

3 szt. 

5720,66 zł 

2. Dzierżysławice -hełm 3 kpl. 4808,07 zł 

3. Głogówek -ubranie specjalne 

-osłona karku do hełmu 

-wkłady ocieplające 

2 kpl. 

3 szt. 

5 par 

9041,00 zł 

4. Kazimierz - ubranie specjalne 

-buty strażackie 

2 kpl. 

1 para 

5356,58 zł 

5. Kierpień -buty 

-pas 

-kominiarka 

7 par 

3 szt. 

5 szt. 

3248,25 zł 

6. Mionów -buty 

-klucz do hydrantów 

-szufla 

-szpadel 

-wąż W52 

-oznaczenia funkcyjne 

3 pary 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

4 szt. 

1 kpl. 

2988,90 zł 

7. Racławice Śląskie -kominiarka 

-ładowarka automatyczna 

2 szt. 

1 szt. 

9058,00 zł 
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-szelki bezpieczeństwa 

-buty gumowe 

- buty strażackie  

-kurtka 

-rękawice pszczelarskie 

-hełm  

2 szt. 

2 pary 

1 para 

2 szt. 

1 para 

3 szt. 

8. Wierzch -ubranie specjalne 

-buty gumowe 

1 kpl. 

1 para 

3698,20 zł 

9. Wróblin -buty gumowe 

-ubranie specjalne 

-latarka 

-klucz do hydrantu 

1 para 

2 klp. 

1 szt. 

1 szt. 

4994,96 zł 

10. Zwiastowice -wąż tłoczony W52 

-wąż tłoczony W75 

-rękawice bojowe 

-rękawice techniczne 

- opryskiwacz spalinowy 

-latarka 

-uchwyt do latarki 

8 szt. 

4 szt. 

2 pary 

4 pary 

1 szt. 

3 szt. 

3 szt. 

4614,22 zł 

Razem 55 528,84 zł 

 

 

 

Zdjęcie własne 
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Dodatkowo w ciągu roku budżetowego pojawiały się bieżące potrzeby, które 

finansowała Gmina Głogówek.  

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Głogówek Lanca kominowa 

 

2 394,99 zł 

 

 

 

Zdjęcie własne 

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Kazimierz Przyczepka do przewozu m.in. 

agregatu prądotwórczego 

 

7 999,00 

- tym środki 

własne OSP 

Kazimierz 

 1599,00 zł 

 

 

Zdjęcie OSP Kazimierz 
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Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Mochów Zakup wyposażenia za kwotę  

 

10 999,69 

- tym środki 

z WFOŚ 

5 400,00 zł 

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Rzepcze Malowanie wewnętrznej i 

zewnętrznej elewacji remizy  

5532,91  

- tym środki 

własne OSP 

1 032,91 zł 

 

 

Zdjęcie OSP Rzepcze 

 

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Racławice Śląskie Kamera termowizyjna 

 

 

 

 

Motopompa szlamowa 

 

 

 

 

 

 

 

Smok ssawny 

4 825,00 

- tym środki 

z WFOŚ 

4825,00 

 

9000  

- tym środki 

z samorządu 

województwa 

opolskiego  

5 500,00 

 

 

2000,00 zł 

Środki 

pozyskane z 

dotacji 

Nadleśnictwa 
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w Prudniku 

 

 

ZdjęciaOSP Racławice Śląskie 

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Twardawa Tynkowanie, malowanie elewacji 

remizy  

 

11999,88  

- tym środki 

z MSWiA 

5190,00 

 

 

Zdjęcie OSP Twardawa 
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Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Stare Kotkowice Zakup mat. budowlanych 

(prace remontowe zostały 

wykonane przez druhów)  

5738,82 zł 

 

 

 
Zdjęcie OSP Stare Kotkowice 

 

Lp. Jednostka OSP Zakup/usługa  Kwota 

1. Wróblin brama garażowa 

 

 

 

 

art. budowlane i usł. elektryczne 

(prace remontowe zostały 

wykonane przez druhów)  

 

zakup wyposażenia 

11 500,00 zł 

- tym środki 

z MSWiA 

11 000,00 

 

8 011,27 zł 

 

 

 

21 979,73 zł 

środki z 

WFOŚ 

2197,97zł 

w tym środki 

własne OSP 

Wróblin 
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Zdjęcie OSP Wróblin 

 

W ramach współpracy Gmina Głogówek przekazała wyposażenie zestawów PSP R1 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Kwota opiewała na 

5162,68 zł. 

 
Zdjęcie PSP Prudnik 

 

Gmina Głogówek utrzymuje wszystkie jednostki. Koszty ich utrzymania są 

następujące: 
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▪ energia – 61 254,55 zł. 

▪ gaz – 7 425,54 zł. 

▪ woda, ścieki, abonament – 12 084,89 zł. 

Gmina Głogówek może pochwalić się dużą liczebnością członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  

Mężczyźni w wieku 18-65 lat 489 

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat  60 

Mężczyźni łącznie 549 

Kobiety w wieku 18-65 lat 46 

Kobiety w wieku ponad 65 lat  0 

Kobiety łącznie 46 

Członkowie zwyczajni łącznie 595 

Liczba KDP 4 

Mężczyźni mogący brać bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 
215 

Kobiety mogący brać bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 
7 

Członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 
222 

Członkowie wspierający - mężczyźni 158 

Członkowie wspierający - kobiety 0 

Członkowie wspierający - łącznie 158 

Członkowie honorowi - mężczyźni 47 

Członkowie honorowi - kobiety 1 

Członkowie honorowi - łącznie 48 

Członkowie OSP ogółem 811 

 

Gmina Głogówek finansuje badania podstawowe ochotników oraz kandydatów na 

kierowców. Łączny koszt wynosi 2 312 zł.  

W 2021 roku odbyły się kurs podstawowy organizowany przez Komendę Powiatową 

PSP  

w Prudniku w których udział wzięło 10 osób. Nowymi członkami mogą pochwalić się: 

 

Lp. Jednostka OSP Ilość wyszkolonych 

członków 

1. Biedrzychowice 2 

2. Racławice Śląskie 2 

3. Rzepcze 2 

javascript:wyslij('Mężczyźni%20w%20wieku%2018-65%20lat','CH_CZLON_Md50',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Mężczyźni%20w%20wieku%20ponad%2065%20lat','CH_CZLON_Mp50',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Kobiety%20w%20wieku%2018-65%20lat','CH_CZLON_Kd50',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Kobiety%20w%20wieku%20ponad%2065%20lat','CH_CZLON_Kp50',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Liczba%20KDP','CH_KDP',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Mężczyźni%20mogący%20brać%20bezpośredni%20udział%20w%20akcjach%20ratowniczo-gaśniczych','CH_CZLON_M_AKCJA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Mężczyźni%20mogący%20brać%20bezpośredni%20udział%20w%20akcjach%20ratowniczo-gaśniczych','CH_CZLON_M_AKCJA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Kobiety%20mogący%20brać%20bezpośredni%20udział%20w%20akcjach%20ratowniczo-gaśniczych','CH_CZLON_K_AKCJA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Kobiety%20mogący%20brać%20bezpośredni%20udział%20w%20akcjach%20ratowniczo-gaśniczych','CH_CZLON_K_AKCJA',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20wspierający%20-%20mężczyźni','CH_Czlon_WM',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20wspierający%20-%20kobiety','CH_Czlon_WK',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20honorowi%20-%20mężczyźni','CH_Czlon_HM',true,'%3e','0')
javascript:wyslij('Członkowie%20honorowi%20-%20kobiety','CH_Czlon_HK',true,'%3e','0')
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4. Wierzch 1 

5. Wróblin 1 

6. Zwiastowice 2 

 

 
Zdjęcie PSP Prudnik 

 

Jednostki OSP Gminy Głogówek regularnie uczestniczą w akcjach ratowniczo-

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

minionych sześciu lat zaprezentowana została w poniższej tabeli. Strażakom-

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

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

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

w szkoleniach organizowanych przez PSP.  

Łączna wartość ekwiwalentu oraz ilość zdarzeń zostały zaprezentowane w poniższej 

tabeli. 

Jednostki OSP 

z terenu Gminy 

Ilość wyjazdów do akcji 

ratowniczo-gaśniczych 

Wydatki na ekwiwalent dla 

strażaków za udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 

Rok 2016 229 26 575,09 zł 

Rok 2017 227 26 503,10 zł 

Rok 2018 247 26 934,45 zł 

Rok 2019 352 

 

54 744,27 

Rok 2020 247 56 800,00 
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Rok 2021 128 25 691,75 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w 2021 r. 

Lp. Jednostka OSP Łącznie Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

1 Głogówek 99 27 67 5 

2 Racławice Śl. 28 12 15 1 

3 Szonów 14 6 7 1 

4 Biedrzychowice 4 2 2 0 

5 Dzierżysławice 7 3 3 1 

6 Kazimierz 4 2 2 0 

7 Kierpień 2 0 2 0 

8 Mionów 5 2 3 0 

9 Mochów 13 3 10 0 

10 Rzepce 5 3 2 0 

11 Stare Kotkowice 2 0 2 0 

12 Twardawa 7 3 4 0 

13 Wierzch 1 1 0 0 

14 Wróblin 1 1 0 0 

15 Zwiastowice 2 1 1 0 

 

Druhowie korzystają z nowoczesnego systemu e-remiza,czyli systemu alarmowania 

jednostek OSP zapewniająca powiadomienie w jednym czasie wielu członków OSP 

poprzez połączenie głosowe lub sms o zaistniałym zdarzeniu. System zawiera również 

informacje dot. druhów uprawnionych do działania, biorących udział w akcjach, ma 

możliwość śledzenia informacji o przeglądach samochodów bojowych. Dogodnością 

jest możliwość podłączenia systemu do telewizora lub tabletu i podglądu na mapę 

gdzie występuje zdarzenie. Koszt usługi 2 225,00 zł. 
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Zdjęcie własne 

 

Istotnym elementem w wydatkach były również naprawy i programowanie syren  

i stacji obiektowych w remizach. Gmina Głogówek wydała na ten cel 3136,50 zł. 

 

Zdjęcie własne 

Przygotowania do gotowości bojowej i sprawności członków mogących brać 

bezpośredni udział w akcjach sprawdziły sierpniowe ćwiczenia dot. doskonalenia 

taktyki działań ratowniczo- gaśniczych jakie zorganizowała Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży pożarnej w Prudniku w porozumieniu z Burmistrzem Głogówka 
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oraz Komendantem Gminnym. Na podstawie przygotowanego scenariusza wydarzenie 

miało miejsce w Punkcie Selektywnej Zbirki Odpadów w Racławicach Śląskich. 

 
Zdjęcie własne  

 

Do kolejnych ćwiczeń zostały zadysponowane jednostki OSP Głogówek i OSP Szonów. 

Były to Ćwiczenia V Kompanii Gaśniczej WWO ,,PRUDNIK" w lesie w okolicy Chrzelic 

i Smolarni. 

 
Zdjęcie własne 

 

Zorganizowane zostały również ćwiczenia wewnętrze z zakresu ewakuacji osób 

poszkodowanych z zadymionego obiektu, które przebiegały pod okiem Komendy PSP  

w Prudniku. Ćwiczenia miały miejsce w Szkole Podstawowej w Racławicach Śląskich.  

W zdarzeniu udział wzięła jednostka OSP Racławice Śląskie. 
 

Pod koniec roku jednostka OSP Racławice Śląskie powiększyła swoje wyposażenie  

o sanie lodowe. Zwiększają one bezpieczeństwo i skuteczność podczas akcji 

przeprowadzanych na lodzie. Sanie zostały przekazane przez Komendę PSP  

w Prudniku. Druhowie pod okiem profesjonalistów z Prudnika odbyli ćwiczenia  

w zbiorniku wodnym w Niemysłowicach. 
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Zdjęcie OSP Racławice Śląskie 

 

 

Sprawność i szybkość druhów zobaczyliśmy 5 września 2021 r. w Racławicach Śląskich, 

gdzie odbyły się zawody sportowo pożarnicze. Udział w zabawie wzięło 10 jednostek 

grupy ,,A” oraz 1 drużyna grupy ,,C’’ oraz gościnnie wystąpiła również drużyna SDH 

Osoblaha. Poniżej kształtuje klasyfikacja wyników.  

 

 

Miejsce Jednostka OSP Liczba punktów 

Seniorzy- Grupa ,,A” 

1. Wróblin 84,9 

2. Wierzch 87,10 

3. Stare Kotkowice 92,40 

4. Kierpień 97,39 

5. Głogówek 100,80 

6. Mochów 105,50 

7. Mionów 107,20 

8. Rzepcze 112,20 

9. Twardawa 124,00 

10. Racławice Śląskie 131,20 

Seniorki- Grupa ,,C” 

1. Twardawa 139,90 
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Zdjęcie własne 

 

Po raz pierwszy w Gminie Głogówek zorganizowano Młodzieżowe Zawody Drużyn 

Pożarniczych wg regulaminu CTIF. Nowy tor pozyskany w 2020 roku rozstawiony 

został na boisku w Mochowie, gdzie po umówieniu z Prezesem OSP Mochów drużyny 

młodzieżowe mogły trenować do zawodów. Zawody odbyły się 26 września 2021 r. 

W zawodach udział wzięła również drużyna ,,SMERFÓW” z miejscowości Twardawa,  

a także zaprzyjaźnione dwie drużyny SDH Osoblaha.  

Jednostki OSP z terenu Gminy Głogówek charakteryzuje wysoka zdolność bojowa. 

Poniżej znajduje sią aktualny wykaz samochodów pozostających w dyspozycji OSP. 

 

Lp. Jednostka OSP Marka pojazdu Rok 

produkcji 

1. Biedrzychowice Magirus-Deutz 1978 

2. Dzierżysławice Daimler-Benz 1982 

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

4. Głogówek Stolarczyk MAN 2017 

5. Głogówek Jelcz 007 1998 

6. Głogówek Opel Vivaro 2004 

7. Kazimierz DAF 1995 

8. Kierpień Daimler Benz 1981 

9. Mionów Magirus-Deutz-FM192T 1979 

10. Mochów Opel MOVANO 2019 

11. Racławice Śląskie Renault G270 Manager 1995 

12. Racławice Śląskie  Steyr 690 1976 

13. Racławice Śląskie IFA HL900 (przyczepa) 1981 
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14. Rzepcze Daimler-Benz 1988 

15. Stare Kotkowice Magirus-Deutz-FM192T 1980 

16. Szonów VOLVO FL 2021 

17. Szonów IVECO UNIC 165-24 1988 

18. Twardawa IVECO UNIC -175 1991 

19. Wierzch RENAULT J500A 1996 

20. Wróblin Magirus-Deutz 1976 

21. Zwiastowice IVECO EURO CARGO 130 E23 1996 

 

Największa inwestycja 2021 roku to pozyskanie nowego samochodu pożarniczo 

gaśniczego przez OSP Szonów. Gmina Głogówek dołożyła do zakupu 321 000,00 zł. 

Samochód został zakupiony za kwotę 780 927,00 zł. Jednostka zezłomowała 

dotychczas posiadanego Jelcza 325. 

 
Zdjęcie własne 

 

Poniżej przedstawione są koszty wiązane z utrzymaniem pojazdów bojowych. 

Nazwa jednostki 
Remonty samochodów/ przeglądy 

techniczne/ubezpieczenia/paliwo 
Kwota 

OSP Głogówek 

ubezpieczenie 4 489,00 zł 

przegląd techniczny samochodów 591,00 zł 

naprawa i serwis samochodu 11 753,37 zł 

Przegląd i naprawa sprężarki 4 920,00 zł 

akumulator 1 409,80 zł 

paliwo 5 340,38 zł 

OSP Racławice ubezpieczenie 931,00 zł 
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Śląskie przegląd techniczny samochodu 408,00 zł 

przegląd techniczny przyczepy 78,00 zł 

naprawa samochodu 5 571,20 zł 

paliwo 3 837,57 zł 

OSP Szonów 

ubezpieczenie 4 056,33 zł 

przegląd techniczny samochodu 330,00 zł 

koszty złomowania, rej. nowego pojazdu 1 986,50 zł 

paliwo 2 054,96 zł 

OSP Biedrzychowice 

ubezpieczenie 390,00 zł 

naprawa samochodu 1 537,50 zł 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

paliwo 527,24 zł 

OSP Dzierżysławice 

ubezpieczenie 780,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

naprawa samochodu 1 167,74 zł 

pasek, akumulator, olej 671,03 zł 

płyta elektroniczna 307,50 zł 

paliwo 490,60 zł 

OSP Kazimierz 

ubezpieczenie 514,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

Rejestracja przyczepy 120,00 zł 

paliwo 1 208,67 zł 

OSP Kierpień 

ubezpieczenie 390,00 zł 

paliwo 60,04 zł 

przegląd techniczny samochodu 203,00 zł 

OSP Mionów 

paliwo 513,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

akumulator 550,00 zł 

ubezpieczenie 390,00 zł 

OSP Mochów 

ubezpieczenie 1 541,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

naprawa samochodu 856,31 zł 

paliwo 1 000,56 zł 

OSP Rzepcze 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

paliwo 602,28 zł 

akumulator 1 244,00 zł 
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ubezpieczenie 446,00 zł 

OSP Stare Kotkowice 

ubezpieczenie 390,00 zł 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

paliwo 1 368,11 zł 

OSP Twardawa 

przegląd techniczny samochodu 205,00 zł 

paliwo 844,44 zł 

ubezpieczenie 431,00 zł 

OSP Wierzch 

przegląd 204,00 zł 

paliwo 210,90 zł 

ubezpieczenie 427,00 zł 

OSP Wróblin 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

paliwo 610,29 zł 

ubezpieczenie 419,00 zł 

OSP Zwiastowice 

przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

naprawa samochodu 190,65 zł 

paliwo 438,42 zł 

akumulator 1 377,16 zł 

ubezpieczenie 390,00 zł 

pozostałe wydatki 

ubezpieczenie członków OSP Gminy 

Głogówek 
4 920,00 zł 

Przeglądy obiektów budowlanych- remiz 4 860,00 zł 

Przegląd gaśnic 705,75 zł 

ŁĄCZNIE 67 702,47 zł 

 

Po rocznej przerwie odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne podczas których 

sprawdzano stan samochodów, łączność, wyposażenie i stan remiz. Jednostki 

odwiedzali przedstawiciele Komendy PSP w Prudniku, Komendant Gminny  

i pracownik Urzędu Miejskiego. 
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Zdjęcie własne 

Wszystkie OSP Gminy Głogówek pozyskały dotację 5000+ które przyznane były dla 

jednostek osp roznoszących ulotki i pozostających w gotowości do transportu osób na 

szczepienie przeciw covid-19. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia  

i sprzętu strażackiego. 

 
Zdjęcie OSP Wróblin 

 

Strażacy wystartowali w otwartym konkursie ofert dla OSP w ramach realizacji 

zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Pozytywną weryfikację oraz 

środki na doposażenie swoich samochodów otrzymali: OSP Głogówek, OSP Racławice 

Śląskie, OSP Mochów, OSP Stare Kotkowice, OSP Wierzch i OSP Wróblin. 

Rok 2021 to rok wyborczy. Prócz sprawozdań za całoroczne funkcjonowanie jednostki 

druhowie wybierali nowe zarządy i delegatów. Następnie zorganizowany został zjazd 
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gminny na którym m.in. omówiono dotychczasowe funkcjonowanie, a także strategię 

na przyszłe lata. Członkowie wybrali również zarząd, który kształtuje się następująco:  

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 

1. Prezes Zarządu Piotr Bujak 

2. Wiceprezes Alfred Namysło 

3. Wiceprezes Mariusz Wdowikowski 

4. Komendant Gminny Paweł Makówka 

5. Sekretarz Michał Troczyński 

6. Skarbnik Gabriel Maciejek 

7. Członek Zarządu Józef Wicher 

8. Członek Zarządu Szymon Adamów 

9. Członek Zarządu Andrzej Polak 

10. Członek Zarządu Grzegorz Stosiek 

11. Członek Zarządu Roman Dembczak 

12. Członek Zarządu Jan Latawski 

13. Członek Zarządu Adam Larysz 

14. Członek Zarządu Robert Maloschek 
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Zdjęcie OSP Wróblin 

Prewencja, zabawa i edukacja. Hasła ochotników, którzy często zabezpieczają miejsca 

imprez gminnych lub biorą w nich udział. Poniżej przedstawione są relacje z wydarzeń 

w jakich brali udział druhowie. 

Zabezpieczenie i edukacja. OSP Głogówek zagościła na placu rekreacyjnym MGOK 

podczas organizowanych tam zabaw z okazji dnia dziecka. Maluchy nie tylko 

podziwiały wóz strażacki, ale również mogły w dniu swojego święta usiądź za jego 

kierownicą. 

 

 
Zdjęcie własne 
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Dzień dziecka zorganizowali również strażacy z OSP Racławic Śląskich. Zorganizowali 

m.in kurs pierwszej pomocy, pokazy gaszenia oleju oraz ratownictwa technicznego. 

 
Zdjęcie własne 

 

Druhowie z OSP Głogówek brali udział w wydarzeniu pn. „Piknik, bezpieczny powrót 

do szkoły”, gdzie szkolili najmłodszych w udzielaniu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 

Zdjęcie własne 
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Członkowie OSP Gminy Głogówek wzięli udział w II Charytatywnym Konwoju 

organizowanym przez OSP KSRG Kórnica dla małej Zosi ze Zdzieszowic. 

 

Zdjęcie własne 

 

Aktywne uczestnictwo druhów można było również zauważyć podczas mszy świętej  

z okazji Dnia Strażaka oraz święta 11 listopada. Z tej okazji delegacje złożyły kwiaty pod 

pomnikami.  

 
Zdjęcie własne 

 

Druhowie angażowali się również w zabezpieczaniu biegów ulicami miast 

,,Głogówecka piątka”, meczy piłki nożnej na stadionie ,,Fortuna”, czy imprez 

gminnych- Uczty Głogóweckiej, dożynek. 

Gmina Głogówek, a dokładniej Racławice Śląskie zostały wytypowane do 

przeprowadzenia reportażu w programie O!polskie na żywo. W audycji wystąpili 

https://www.facebook.com/ospkornica/?__cft__%5b0%5d=AZVDMAEPbonBo4hKIPMRE2kZ_h9t1xYqVCWXrnbwvU2mp2Ul8TWXZjWJCk7Jdzac5r89XJFFCEsUEGBqslBnNjvHrovNAghoFDjEF5-tbIDGLccBtNkFHBtYKEuOXWCU_CjNafUnW0vtYS20me7yDiTk&__tn__=kK-R
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druhowie tamtejszej wsi, a Prezes zaprezentował w jaki sposób udzielić pierwszej 

pomocy osobie poszkodowanej. 

 

 
Zdjęcie własne 

 

OSP Biedrzychowice, OSP Stare Kotkowice i OSP Racławice Śląskie zgłosiły się do 

podlewania nowo położonej murawy na zmodernizowanym placu zabaw w Głogówku 

przy ul. Spółdzielczej.  

 
Zdjęcie własne 

 

Rok 2021 był łagodny dla gminy pod względem podtopień. Nie wystąpiły żadne 

zdarzenia, które zniszczyłyby mienie mieszkańców. Niestety w ościennej gminie 
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Lubrza wystąpiły nagłe i spore opady deszczu, które w ciągu paru godzin zalały wieś 

Krzyżkowice. Do pomocy została zadysponowana jednostka OSP Racławice Śląskie. 

 

Zdjęcie OSP Racławice Śląskie 

Edukacja 

W gminie w 2021 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-

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

Szkół w Głogówku (zadanie własne Powiatu Prudnickiego).  

Wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 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 47(2) 48(2) 50(2) 54(3) 61(3) 11(1) 64(3) 64(3) 399(19) 

SP nr 2 w Głogówku 34(2) 32(2) 36(2) 27(2) 33(2) 10(1) 30(2) 37(2) 239(15) 

SP Biedrzychowice 6(1) 9(1) 13(1) 11(1) 14(1) 0(0) 13(1) 15(1) 81(7) 

SP Twardawa 5 (1) 5 (1) 0(0) 9 ( 1)  4(1) 3 (1) 0 (0) 9(1) 35(6) 

SP Szonów 6(1) 9(1) 12(1) 7(1) 7(1) 8(1) 10(1) 7(1) 66(8) 

SP Racławice Śl. 9(1) 9(1) 9(1) 14(1) 9(1) 8(1) 20(1) 13(1)  91 (8) 
 

Oddziały przedszkolne w szkołach Liczba dzieci Liczba oddziałów 

O/P przy SP nr 1 w Głogówku 25 1 

O/P przy SP w Szonowie 35 2 

O/P przy SP w Twardawie 25 1 

 
 

Przedszkola Liczba dzieci Liczba oddziałów 

PP nr 3 w Głogówku 
Oddział Wróblin 
Oddział Biedrzychowice 

119 6 
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PP nr 4 w Głogówku 
Oddział Oracze 
Oddział Kierpień 

192 8 

PP w Racławicach Śl. 
Oddział Wierzch 
Oddział Zawada 

57 3 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

SP nr 4 Specjalna 53 8 
Szkoła Zawodowa Specjalna 14 3 
Zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze SOSW 

7 
 
 

2 
 
 

Internat  18 2 

 

Szkoły 

Średni koszt kształcenia ucznia szkoły podstawowej wynosił w 2021 r. 16 572,93 zł. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły  

z budżetu gminy kształtowały się następująco 

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku – 11 418,32 zł 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku – 17 693,65 zł  

• Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach - 20 038,64 zł  

• Szkoła Podstawowa w Szonowie – 24 033,57 zł 

• Szkoła Podstawowa w Twardawie - 32 675,10 zł 

• Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. – 22 480,04 zł 
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Od 01 maja 2018 r. Gmina Głogówek przejęła od Powiatu Prudnickiego 
prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.  

W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły:  

• Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna,  

• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Internat). 

 
Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2021 r. uczęszczało średnio 58 
uczniów. Koszt kształcenia ucznia wyniósł 45 708,45 zł.  
 

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

gminy kształtowały się następująco: 

• Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna – 48 592,92 zł 

• Szkoła Zawodowa Specjalna - 41 040,31 zł 

• SOSW (Internat) - 38 868,78 zł 
 

W trzech szkołach podstawowych funkcjonowały Oddziały Przedszkolne.  
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W 2021 r. uczęszczało do nich 79 dzieci. Średni koszt kształcenia w tych placówkach 

wynosił 13 016,77 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 – 9 529,06 zł  

• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szonowie – 14 969,06 zł 

• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Twardawie – 13 944,15 zł 
 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 24 846 680,17 zł, z czego 13 685 119,24 zł (55,07 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

 

 

We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio  

985 uczennic i uczniów w szkołach podstawowych, 442 dzieci w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych oraz 8 uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do 

pracy. 

Do jednej klasy uczęszczało w 2021 r. średnio 15,04 osób. Najwięcej  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku – 21,60 uczniów w klasie, najmniej  

w Szkole Podstawowej w Twardawie – 6,00 uczniów w klasie. W pozostałych szkołach 

średnia liczba uczniów w 2021 r. kształtowała się następująco: Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Głogówku 16,19 osób, Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach – 12,38 osób, Szkoła 

Podstawowa w Szonowie – 8,50 osób, Szkoła Podstawowa w Racławicach Śl. – 11,96 

osób.   

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na oddział przypadało 

średnio 7,39 ucznia. Wynika to jednak ze specyfiki nauczania w tego typu placówce. W 

każdym z typów szkół średnia liczba uczniów kształtowała się następująco: Szkoła 
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Podstawowa nr 4 Specjalna 8,24, Szkoła Zawodowa Specjalna 3,20, SOSW Internat 9,67 

osób na oddział. 

W Oddziałach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 
średnio 19,83 osób na oddział. W poszczególnych szkołach: oddział Przedszkolny przy 
SP nr 1 w Głogówku – 23,67 osób, oddział Przedszkolny przy SP w Twardawie – 25,00 
osób, oddział Przedszkolny przy SP w Szonowie – 15,33 osób. 

W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych zatrudniono 128,76 

nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 4,06 

nauczycielek/nauczycieli stażystów, 12,22 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 

21,36 nauczycieli mianowanych, 91,12 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną 

nauczycielkę/ jednego nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 

7,12 uczennic i uczniów szkół podstawowych. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zatrudniono 

28,91nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2,00 

nauczycielek/nauczycieli stażystów, 3,00 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 3,33 

nauczycieli mianowanych, 20,58 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/ 

jednego nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 2,94 uczennic  

i uczniów. 

W 2021 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”, „Posiłek w szkole  

i w domu”, ”Poznaj Polskę”, „Laboratoria przyszłości” i „Narodowy Program 

Czytelnictwa”. 

 

L.p. Programy rządowe Dotacja Wykonanie  Udział własny 

1 Wyprawka szkolna 4 710,00 3 587,91 0,00 

2 Dotacja podręcznikowa 138 538,13 127 668,02 0,00 

3 Stypendia szkolne 35 000,00 34 620,80 6 925,20 

4 Posiłek w szkole i domu 80 000,00 156 992,18 76 992,18 

5 Poznaj Polskę 30 000,00 59 737,79 29 737,79 

6 Narodowy Program 
Czytelnictwa 

4 500,00 5 625,00 1 125,00 

7 Laboratoria przyszłości 342 200,00 342 200,00 0,00 

 
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2017-2020 złożono wniosek 

na realizację projektu grantowego „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”. Wniosek został zaakceptowany i po zakończeniu 

procedury przetargowej w 2022 r. w ręce dzieci i młodzieży z miny Głogówek trafi  

17 komputerów,158 laptopów i 7 tabletów. 

W 2021 r. pozyskano także środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

dofinansowanie doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
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programowej z przedmiotów przyrodniczych. Za kwotę 47 713 zł Szkoła Podstawowa  

w Biedrzychowicach zakupiła pomoce dydaktyczne do geografii, biologii, chemii  

i fizyki. 

 

W 2021 r. na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę264 238,26 zł. 

Dowożeniem organizowanym przez gminę objęto około 300 dzieci co stanowi 27,75 % 

wszystkich uczniów.  

W dniu 14 stycznia 2021 r. Gmina Głogówek zawarła z PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

umowę Nr EOZ.12.2021.JN o organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Głogówek w ramach regularnych przewozów. Umowa obowiązywała do 30 sierpnia 

2021 r. Aneksem z dnia 31.08.2021 r. przedłużono ją do 31.12.2021 r. W 2021 r. Gmina za 

usługi związane z publicznym transportem zbiorowym poniosła wydatki w wysokości 

168 792,49 zł. 

W dniu 22.11.2021 r. Gmina Głogówek przystąpiła do Powiatowo-Gminnego Związku 

Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczycach. W skład związku weszły: 

Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki oraz Gminy Branice, Głogówek, Głubczyce, 

Kietrz, Lubrza i Prudnik. Głównym zadaniem związku jest wykonywanie zadań 

publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego.  

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK 

W 2021 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne:  

1. Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi  

w Biedrzychowicach i Wróblinie,  

2. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi  

w Głogówku – Oracze, Kierpień  

3. Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. z oddziałami zamiejscowymi  

w Zawadzie i Wierzchu.  

 

Do gminnych przedszkoli uczęszczało średnio 361 dzieci, w 17,5 oddziałach. 

Średnio do oddziału przedszkolnego uczęszczało w 2021 r. 20,65 dzieci. Do 

Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku uczęszczało średnio 112 dzieci  

w 6 oddziałach – średnia na oddział 18,61 dziecka, do Przedszkola Publicznego nr 4  

w Głogówku uczęszczało średnio 192 dzieci w 8 oddziałach – średnia na oddział 23,96 

dziecka, do Przedszkola Publicznego w Racławicach Śl. uczęszczało średnio 58 dzieci 

w 3,5 oddziałach – średnia na oddział 16,57 dziecka. 

W poszczególnych przedszkolach zatrudniono 29,01 nauczycielek (w przeliczeniu 

na pełne etaty), w tym 1,00 nauczycieli stażystów, 7,64 nauczycieli kontraktowych,  

4,10 nauczycieli mianowanych, 16,27 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną 

nauczycielkę (w przeliczeniu na pełne etaty) przypada średnio 12,44 uczniów 

przedszkoli.  
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Średni koszt kształcenia w przedszkolach wynosił 13 000,47 zł. W poszczególnych 

przedszkolach wynosił odpowiednio: 

- Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku  14 989,54 zł 

- Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku  11 183,92 zł 

- Przedszkole Publiczne w Racławicach Śl. 15 172,89 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 2021 r. objętych było ogółem 40 dzieci  

w mieście.   

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

pracowników obsługi. 

W 2021 roku na prowadzenie Żłobka gmina wydała 505 708,87 zł. 

Średni koszt poniesiony na dziecko w żłobku wynosił w 2021 r. 12 642,72 zł.  

 

Biblioteki 

W 2021 r. w gminie Głogówek funkcjonowało 9 bibliotek (miejska + filie biblioteczne). 

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest budynek biblioteki, 

znajdującej się przy ulicy Batorego 10. 
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 75233 woluminy, zaś na koniec roku 

75434woluminy (w 2021 roku wycofano 976 woluminów).  

W 2021 roku zarejestrowano 1307 czytelniczek i czytelników. W ciągu roku  

z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 3693 użytkowników, którzy skorzystali 

łącznie z 13648 książek i czasopism. Zbiory bibliotek wzbogaciły się  

o książki dotyczące naszego regionu, lektury oraz pozycje z zakresu literatury pięknej  

i popularnonaukowej dla różnych grup wiekowych. 

W bibliotekach zatrudnionych jest 6 pracowników. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 14 komputerów, w tym 14 komputerów  

z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniały wszystkie 

biblioteki. 

Biblioteka posiada własną stronę internetową oraz profil na Facebooku. Informacje  

o działalności biblioteki umieszczane są również na stronie Centrum Kultury  

w Głogówku oraz plakatach i ulotkach informacyjnych. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 r. w dalszym ciągu czytelnicy MiGBP mieli 

bezpłatny dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra.  

Od 2021r. czytelnicy mieli w czytelni biblioteki miejskiej bezpłatny dostęp do 

platformy Academica. 

W 2021r. wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników, otwieramy bibliotekę 

miejską także w trzecią sobotę miesiąca. 

W 2021 r. biblioteki zorganizowały 205 różnego rodzaju spotkań, mających na celu 

promocję czytelnictwa.  

 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 116 

 

Zdjęcie własne 

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez bibliotekę w 2021 roku: 

• 17 lutego 2021 r. zgodnie z tradycją naszej biblioteki, zorganizowano Dzień Kota 

– gry i zabawy literackie, 

• w kwietniu ogłoszony został konkurs poetycki „Biblioteka moich 

marzeń”(ogłoszenie wyników nastąpiło 10.05), 

• 19 kwietnia braliśmy udział w akcji Żonkil „Łączy nas pamięć”, 
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• 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi, zorganizowaliśmy plenerową akcję  

w naszym ogrodzie przy domu kultury, 

• 12 maja z okazji Dnia Pszczoły przedszkolaki wzięły udział w zajęciach 

edukacyjnych przeprowadzonych w naszym ogrodzie, 

• 14 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher, autorka 

poczytnych i lubianych przez autorki powieści obyczajowych. Spotkanie odbyło 

się w ramach projektu „Zaczytane Opolskie”. 

 

 
Zdjęcie własne 

 

• W czasie wakacji biblioteka kontynuowała akcję „Książka na telefon”, która 

trwa do tej pory. Organizowaliśmy również spotkania w ramach akcji „Wakacje 

w mieście”. 

• W październiku rozpoczęliśmy cykl zajęć dla wychowanków z internatu 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku pt. „Kulturalni.pl”. Spotkania 

te mają na celu przybliżenie zasad savoir-vivre obowiązujących w naszym 
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kręgu kulturowym (w domu, szkole, teatrze oraz innych instytucjach  

i miejscach). 

• 7 października odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, jednym 

z najbardziej znanych i lubianych pisarzy dla dzieci. Ze względu na ogromne 

zainteresowanie, spotkanie odbyło się w sali widowiskowej. 

 
Zdjęcie własne 

 

• 17 listopada rozpoczęliśmy współpracę z Domem Dziennego Pobytu Senior +. 

Pierwsze zajęcia odbyły się pod hasłem „Folklor śląski”. 

 
Zdjęcie własne 

 

Przez cały rok w bibliotekach organizowane są wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne 

mające na celu promocję naszej biblioteki oraz ogromnego bogactwa wypływającego  

z czytania książek.  

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

W roku 2021 gminie Głogówek funkcjonował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Głogówku, który rok później zmienił nazwę na Centrum Kultury w Głogówku. 

MGOK to samorządowa instytucja kultury działającą na podstawie statutu oraz 
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obowiązujących przepisów prawa. Budynek wraz z salą widowiskową dostosowany jest 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem Miejsko-Gminnego Ośrodka Domu Kultury w Głogówku jest 

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie 

aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej  

i kulturalnej na terenie swojego działania. 

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:  

− edukacyjno - wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych 

formach pracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury ma na celu kształtowanie 

osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa 

w życiu kulturalnym i społecznym oraz ujawnianie i rozwijanie uzdolnień 

artystycznych, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do 

kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji;   

− prezentacyjny- wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, 

turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie 

dorobku artystycznego na zewnątrz;   

− artystyczny- proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom 

gminy poprzez organizację ciekawych występów artystycznych i towarzyskich.  

Jako instytucja kultury realizowanych jest wiele aktywnych działań, poprzez 

prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne 

mieszkańców m.in.: funkcjonują następujące koła zainteresowań, sekcje, grupy i 

zespoły artystyczne: 

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

środowiskiem. Występuje nie tylko na oficjalnych uroczystościach gminnych  

i lokalnych. Koncerty tej formacji usłyszeć możemy także na uroczystościach 

kościelnych oraz rodzinnych. W tym roku chór obchodził swoje 30-lecie działalności. 

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

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

Głogówek, dożynki, Koncerty Kolęd i inne.  

 
Zdjęcie własne 

Od kilkunastu lat w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury rozszerzyła się działalność 

edukacji muzycznej, czego odzwierciedleniem jest prężnie działające Ognisko 

Muzyczne, skupiające ok.100 uczniów.  

Działalność M-GOK od kilku lat mocno ukierunkowana jest na działania teatralne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Studio Piosenki - zajęcia wokalne, w których uczestniczą uczniowie szkoły 

podstawowej, jak i grupa przedszkolaków. Cel tych zajęć, to przede wszystkim 
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rozbudzanie zamiłowania do muzykowania zespołowego i indywidualnego, oraz 

kształtowanie potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji.  

Kółko matematyczne - to propozycja Domu Kultury skierowana do każdego ucznia 

chcącego poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Poprzez uczestnictwo w tych 

zajęciach uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, 

rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu.  

Kursy językowe: język angielski, Samstagskurs oraz Jugendbox.  

W roku 2021 ze względów epidemicznych i w związku z ciągle zmieniającymi się 

obostrzeniami, które nie pozwalały wrócić do normalnego funkcjonowania, MGOK 

prowadziło ograniczoną działalność, a przecież dom kultury to miejsce 

upowszechniania i udostępniania kultury oraz sztuki. Obostrzenia sprawiły, że 

rozpoczął się zmieniać społeczny model uczestnictwa w kulturze. Jednakże staraliśmy 

się pracować i funkcjonować zgodnie z wymogami sanitarnymi, aby nie poprzestawać 

na formach wirtualnych, utrzymywać kontakt i relacje z uczestnikami  

i odwiedzającymi naszą placówkę.  

Wśród największych wydarzeń organizowanych przez MGOK w 2021 roku zaliczyć 

można:  

➢ „Głogówecką biesiadę dworską”, która  odbyła się na głogóweckim 

Rynku 22 sierpnia 2021 r.  

Adresatami projektu była społeczność lokalna – mieszkańcy gminy, organizacje 

zajmujące się rozwojem i promocją gminy, zaproszeni goście z gmin ościennych oraz 

turyści. Impreza nawiązywała do pobytu króla polskiego Jana Kazimierza i jego żony 

Ludwiki właśnie na tych ziemiach i od kilku lat organizatorzy wprowadzają taką 

właśnie formę świętowania i przypominania o tym wydarzeniu. W roku 2021 jednak, 

dzięki dofinansowaniu ze środków MKDNiS można było zorganizować imprezę na 

bardzo wysokim poziomie.  



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 122 

 
Zdjęcie własne 

 

➢ KOLOROWE POŻEGNANIE LATA- 26 września na placu rekreacyjnymprzy 

MGOK w barwach tęczy mieszkańcy Gminy Głogówek pożegnali tegoroczne 

lato. Stało się to za sprawą „Holi- Święta Kolorów”, to ogólno polska edycja 

festiwalu z proszkami Holi, robiąca furorę na całym świecie. 
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Zdjęcie własne 

 

Bal Wszystkich Świętych – alternatywa Halloween- Koniec października kojarzy nam 

się głównie z uroczystością Wszystkich Świętych. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 

i Parafiaśw. Bartłomieja w Głogówku postanowili to zmienić. Dlatego właśnie 

30 października poraz pierwszy w Głogówku odbył się, „Bal Wszystkich Świętych”.  

W zabawie mógł uczestniczyć każdy, bez ograniczeń wiekowych, warunkiem było 

przebranie oraz duża doza humoru. Impreza zakończyła się oficjalnym przemarszem 

ulicami miasta.  

 

 
Zdjęcie własne 

 

➢ JARMARK ARTYSTYCZNY - Obrazy, rysunki rzeźba, ozdoby kwietne, 

biżuteria, decoupage oraz mnóstwo innych niezwykłych i oryginalnych rzeczy 

można było podziwiać podczas pierwszego Jarmarku Artystycznego, który 

odbył się (ze względu na niekorzystne warunki pogodowe) w budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku.  
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Zdjęcie własne 

 

➢ Gala Andrzejkowa – Za nami kolejna już edycja Głogóweckiej Gali 

Andrzejkowej „Szlagierowo i z humorem”  28 listopada 2021 r. pomimo 

niesprzyjającej pogody, sala Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się 

miłośnikami „szlagierów”.  

 

➢ Chór Mniejszości Niemieckiej – Glogovia obchodził swoje 30 lecie! 

30 lat temu 11 listopada 1991 roku został założony chór mieszany, przy powstającym 

wtedy kole DFK Głogówek Winiary. Pierwotna nazwa chóru brzmiała Weingessler 

Chor. Po kilku latach istnienia i licznych występach chór zmienił nazwę na Glogovia 

Chor. Założycielami chóru byli p. Agnieszka Cienszkowska, p. Marta Białek, p. Józef 

Barnert oraz dyrygent Henryk Szoja, który podjął się prowadzenia chóru.  

W listopadzie 1991 roku chór liczył 36 chórzystów śpiewających, a- capella na cztery 

głosy.  

 

➢ Zajęcia letnie – półkolonie  

Jednym z interesujących pomysłów na spędzenie wolnego czasu dla najmłodszych 

mieszkańców Gminy Głogówek stanowiły półkolonie organizowane przez Urząd 

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

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

miasta, uczestniczyły w zajęciach manualnych, plastycznych, muzealnych.  

W półkoloniach wzięło udział ok. 70 dzieci z naszej gminy. 
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Zdjęcie własne 

Przedsiębiorcy 
W 2021 r. 42przedsiębiorców złożyło wniosek o założenie działalności gospodarczej  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy 

Głogówek. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było 

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne oraz transport drogowy towarów. 

 

W 2021 r. 36 przedsiębiorców zamknęło swoją działalność w Gminie Głogówek. 

Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było 

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych, obróbka mechaniczna elementów metalowych, a także działalność 

usługowa wspomagająca produkcję roślinną czy fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 

kosmetyczne. 

Ochrona środowiska 

Na terenie Gminy Głogówek, zostały zamontowane 3 czujniki jakości powietrza, dzięki 

którym mieszkańcy na bieżąco mogą kontrolować jakość powietrza poprzez aplikację 
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na telefonie lub na stronie www.glogowek.pl . Czujniki trafiły na mury Szkoły 

Podstawowej nr 2 na Oraczach, remizy OSP Głogówek i na siedzibę Bractwa 

Strzeleckiego na Winiarach w Głogówku. Czujniki monitorują poziom pyłów PM1, 

PM2,5, PM10, temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. Gmina Głogówek nie prowadziła statystyk w zakresie 

narażenia mieszkańców na hałas drogowy według ministerialnych podziałów 

przekroczeń. 

W Gminie Głogówek nie funkcjonują żadne zakłady szczególnie uciążliwe dla 

środowiska. 

 

Deratyzacja 

W celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, teren gminy Głogówek przeprowadzono 

dwa terminy obowiązkowej deratyzacji: 

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

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

 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

na terenie gminy, zasady utrzymania zwierząt domowych, eliminacja zwłok 

zwierzęcych 

 

Na terenie gminy Głogówek realizacja wyżej wymienionych zagadnień odbywała się 

zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr UCHWAŁA NR XXXV/339/2021 RADY 

MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Głogówek w 2021 roku. Dnia 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu 

zostało zawarte porozumienie zmienione aneksem z dnia 05.04.2013 r. między gminą 

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

Kędzierzyn-Koźle zadania własnego gminy Głogówek dotyczącego kompleksowej 

opieki nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie naszej Gminy. Kompleksowa 

opieka zgodnie z treścią porozumienia obejmuje wyłapywanie bezdomnych psów z 

terenu gminy Głogówek na zgłoszenie Zleceniodawcy, którym jest Gmina, ich 

transportu do schroniska prowadzonego przez Miejskie Składowisko odpadów  

w Kędzierzynie-Koźlu będące jednostką organizacyjną gminy Kędzierzyn - Koźle, 

umieszczania zwierząt w schronisku zapewniając tym samym ich godziwe warunki 

pobytu w schronisku, w tym stałą opiekę weterynaryjną obejmującą obowiązkowe 

szczepienie i leczenie zwierząt na terenie schroniska do czasu ich odbioru przez 

właściciela, adopcji lub naturalnej śmierci.  

W przypadku bezdomnych kotów gmina Głogówek na 2021 rok zawarła umowę na ich 

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

http://www.glogowek.pl/
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Panem Tomaszem Grabińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

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

Z wykonawcą tym Gmina również współpracuje w przypadku zwierząt dziko żyjących 

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

naturalnego środowiska. Z firmą Handlowo-Usługową „EKOLAS” gmina Głogówek ma 

zawartą umowę w zakresie obejmującym również usuwanie potrąconych zwierząt ze 

skutkiem śmiertelnym lub ich szczątek leżących w pasie drogowym.  

Koszty poniesione w 2021 przedstawiały się następująco:  

• Utrzymanie psów w schronisku: 66.397,00 zł;  

• Usługi lekarsko- weterynaryjne w tym odławianie bezdomnych kotów, 

odłowienie i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt oraz okaleczonego ptactwa: 

17.820,00 zł; 

• Transport i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego: 6.346,08 zł.  

W 2021 r. Gmina Głogówek zapewniła na koszt gminy opiekę: 13 kotom, 13 psom. 

 

Odbiór folii rolniczych 

Gmina Głogówek złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia  

w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne 

gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wniosek został przygotowany w 

oparciu o dane zawarte w Ankietach zgłaszających chęć uczestnictwa w zadaniu, 

złożonych przez mieszkańców z terenu naszej gminy. W ramach zadania 

zutylizowanie zostanie 54,3 Mg odpadów pochodzenia rolniczego w podziale na 

poniższe kategorie i ilości: 

• folie rolnicze - 32,98 Mg 

• siatki i sznurki do owijania balotów – 6,73 Mg  

• opakowania po nawozach – 8,22 Mg 

• opakowania Big Bag – 5,77 Mg.  

 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek 

Gmina Głogówek złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2021 roku. Wniosek został 

przygotowany  

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

mieszkańców z terenu naszej gminy. Wniosek obejmuje 48 nieruchomości z terenu 
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gminy, w tym 9 wniosków dotyczącą zakresu prac związanych z demontażem, 

transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, natomiast  

39 wniosków dotyczy zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 

azbest, łącznie z terenu gminy zostanie zebrane 81,09 Mg wyrobów zawierających 

azbest.  

Program „CZYSTE POWIETRZE” 

Gmina Głogówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu Porozumienie dotyczące promocji i realizacji Programu 

„Czyste Powietrze” 2.0. Program umożliwia dofinansowanie wymiany starych  

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

najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 

budynku.  

Zgodnie z Porozumieniem mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z pomocy  

w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, jak 

również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania 

się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów. Dzięki zawartemu Porozumieniu 

uruchomiono dla mieszkańców Punkt Konsultacyjno-Informacyjny obsługi Programu 

„Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1 

parter-pokój nr 4, Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska tel. (77) 40 69 

924 i czynny jest 2 dni w tygodniu: poniedziałek w godz. 12.00-17.00 oraz piątek  

w godz. 7.30-12.30. 

W zakresie działania Punktu przeprowadzonych zostało 71 konsultacji z mieszkańcami 

oraz przekazano do WFOŚiGW w Opolu – 30 wniosków na dofinansowanie. 

Program „LIFE” 

Gmina Głogówek przystąpiła do projektu LIFE realizowanego na terenie Województwa 

Opolskiego w terminie: październik 2020 wrzesień 2022.Projekt koordynowany jest 

przez Województwo Opolskie, angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Gminę 

Głogówek) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł),  

z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł,  

a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Program LIFE to jedyny 

instrument finansowy z Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu 

projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Celem Projektu LIFE jest 

wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja 

unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla 

problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody. Program LIFE funkcjonujący  

w UE nieprzerwanie od 1992 roku będzie kontynuowany w nowej perspektywie 

finansowej 2021 – 2027. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE 

podzielono dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu.  

Cele programu LIFE: 
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• Wyeliminowanie barier związanych z niskim poziomem wiedzy na temat 

zanieczyszczeń powietrza oraz tego jak ono wpływa na życie i zdrowie.  

• Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa 

opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi 

określonymi w Programie ochrony powietrza (POP). 

• Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego 

wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. 

• Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez 

zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji 

pozarządowych i lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych 

wspierających działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza. 

Szczegółowe cele programu: 

• Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych 

partnerów. 

• Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez 

wdrożenie systemu zarządzania Programem Ochrony Powietrza. 

• Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację  

i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane 

pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie  

w wielu miejscach. 

• Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku  

w województwie opolskim. 

• Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych  

i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez 

wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych. 

• Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności  

z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP. 

W ramach realizacji Projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością 

powietrza w województwa opolskiego” w Urzędzie Miejskim w Głogówku został 

zatrudniony Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza. GKPOP nabywa 

odpowiednią wiedzę i kwalifikacje podczas rocznych studiów podyplomowych na 

Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej m.in. w zakresie efektywności 

energetycznej budynków i ochrony powietrza oraz umiejętności interpersonalnych.  

Na terenie gminy Głogówek prowadzona jest edukacja ekologiczna w zakresie 

problematyki jakości powietrza, która ma na celu podniesienia świadomości 

mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza 

dla jakości życia oraz dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.  

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB 

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła  

i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 
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Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe. Celem złożenia deklaracji jest 

pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat 

używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych 

informacji  

w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę 

jakości powietrza. 

Na złożenie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.   

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia 

nowego źródła ciepła. 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub  

w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogówku, parter – 

pokój nr 1. 

Dane z deklaracji złożonych przez właścicieli w wersji papierowej wprowadzane są do 

systemu przez pracowników Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, 

którzy otrzymali dostęp do CEEB. 

 

Utworzenie łąki kwietnej w parku miejskim w Głogówku 

Gmina Głogówek podpisała dnia 26.06.2021 r. Umowę Dotacji z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie 

zadania pn. ”Utworzenie łąki kwietnej w Parku Miejskim w Głogówku. Koszt zadania 

wyniósł 35.000,00 złotych, z czego kwota dotacji to 29.7010,00 złotych. W ramach 

planowanego zadania zrealizowane zostało: 

▪ Przygotowanie terenu pod zasiew łąki: oprysk, wykoszenie, usunięcie 

pozostałości, siew nasion roślin, które wymagały przykrycia warstwą gleby, 

wapnowanie);  

▪ Zasiew łąki (siew nasion traw i kwiatów);  

▪ Dodatkowo jesienią (mulczowanie terenu oraz wysiew nasion kwiatów – 

uzupełnienie). 

Efektem stworzenia łąki kwietnej było niewątpliwie zwiększenie ich walorów 

estetycznych, ale głównym zamierzeniem było stworzenie miejsc schronienia, 

odpoczynku, rozmnażania i żerowania wielu grup zwierząt. Takie miejsce stało się 

miejscem życia niezliczonych gatunków owadów, w tym kolorowych motyli i owadów 

zapylających a także ptaków i ssaków szukających tam pokarmu i schronienia. Jest to 

także doskonałe miejsce do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży. Wysokie rośliny łąkowe nie tylko ograniczają emisję spalin, ale 

sprzyjają też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych – łąki 

zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły oraz mają niewątpliwie wysoką zdolność retencji 

wody.  

http://zone.gunb.gov.pl/
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Gospodarka Odpadami Komunalnymi 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz  

z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

z terenu gminy Głogówek do 30.06.2021 r. odbywał się na podstawie zawartej umowy 

nr GOK.III.272.3.2017  roku przez firmę  Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach 

na zasadach ryczałtowej miesięcznej opłaty. Od 1.07.2021 r. na podstawie 

przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono na okres do 30 czerwca 

2024 r. nowego operatora w zakresie odbioru odpadów z terenu gminy Głogówek. 

Zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami wymusiła zmianę sposobu 

rozliczenia z firmą odbierającą odpady z ryczałtowego na wagowy, tj. od faktycznie 

odebranej ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje. W ramach nowo 

zawartej umowy nr GOK.III.272.1.2021 z dnia 11.06.2021 r., rozszerzono zakres 

świadczonej przez operatora usługi o coroczną akcyjną zbiórkę gabarytów spod 

posesji, zaplanowaną na III kw. każdego roku obowiązywania umowy oraz odbiór 

i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Racławicach 

Śląskich. W 2021 r. wraz z obowiązywaniem nowej umowy wprowadzono na terenie 

gminy Głogówek obligatoryjną zbiórkę kolejnej frakcji odpadów – papieru, 

wprowadzono całoroczną zbiórkę odpadów biodegradowalnych oraz zbiórkę popiołu  

w dodatkowych pojemnikach, w które zostały wyposażone nieruchomości na 

podstawie złożonego zapotrzebowania.  

Całoroczną zbiórkę odpadów biodegradowalnych powierzono w ramach 

zamówienia „inhouse” na okres od 01.04.2021- 30.06.2024 firmie- Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 2 w Głogówku na podstawie umowy  

nr GOK.51.2021.GR  

Na podstawie obowiązującego od dnia 29 maja 2020 r. Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Głogówek, wprowadzonego uchwalą  

nr XXIV/247/2020 Rady Miejskiej w Głogówku, prowadzony jest system segregacji 

odpadów stałych w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz z nieruchomości 

niezamieszkałych. Ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane jest szkło, 

tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji a sezonowo 

również popiół paleniskowy. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęte były 

wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Głogówek, tj. nieruchomości 

zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości mieszane.  

W 2021 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty od mieszkańca w nieruchomości 

zamieszkałej. Na podstawie Uchwały nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których  

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy oraz w związku z uchwałą zmieniająca nr XX/208/2020 z dnia 

31 stycznia 2020 r. stawki opłat, tj. na nieruchomości zamieszkałej-do 30.06.2021 r. 

obowiązywała stawka opłaty w wysokości 18,00 zł od 1 mieszkańca, przy zbiórce 

selektywnej, za brak segregacji obowiązywała stawka podwyższona czterokrotnie, tj. 
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72,00 zł od 1 mieszkańca. Od 1.07.2021 r., zgodnie z uchwałą nr XL/360/2021 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

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

pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - stawka 

miesięcznej opłaty od mieszkańca została ustalona w wysokości 29,00 zł, jeżeli odpady 

są zbierane w sposób selektywny i 116,00 zł od mieszkańca, gdy właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. 

W nieruchomościach, na których  nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne opłaty za pojemnik/worek nie zmieniły się. 

Na 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Głogówek zameldowanych na pobyt 

stały było 12470 osób,  

zgodnie ze złożonymi deklaracjami, opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi objętych zostało 10 588 osób co stanowi prawie 85 % zameldowanych.  

Różnica   w obu tych wartościach liczbowych wynika głównie z faktu, że nie wszystkie 

osoby zameldowane zamieszkują nieruchomości gminy Głogówek.  

W 2021 r. wystawiono 118 wezwań dot. m. in.: 

• wyjaśnienia rozbieżności z liczbą osób w złożonych deklaracjach a osobami 

figurującymi w ewidencji ludności,  

• niezgłoszenia nowonarodzonych dzieci,  

• niezgłoszenia cudzoziemców, zameldowanych na pobyt czasowy w związku  

z podjęciem sezonowej pracy,  

W czerwcu 2021 r. Uchwałą nr XL/361/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 11 

czerwca 2021 r. zwiększona została kwota częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z 1,00 zł od stawki 

obowiązującej opłaty od osoby - do 2 zł. 

Na 3568 złożonych deklaracji, w 154 nieruchomościach zadeklarowano 

kompostowanie na posesji, na podstawie tej informacji z częściowego zwolnienia 

skorzystało 629 osób. W 2020 r. liczba nieruchomości deklarujących kompostowanie 

wynosiła 49 . 

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

100% opłaty przysługiwało, jak w roku ubiegłym rodzinom wielodzietnym, które 

posiadają Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów na 

trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami, zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XVIII/185/2019 z dnia 30 

listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi. W 2021 r. z przedmiotowej ulgi skorzystało 147, dla porównania  

w 2020 r. było to 119 osób.  

W 2021 r. z terenu gminy Głogówek, z nieruchomości zamieszkałych, 

mieszanych oraz nieruchomości niezamieszkałych (firmy) odebrane zostały 

następujące ilości odpadów o kodach: 

 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Ilość w Mg 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych w 

tonach [Mg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 48,49 48,4900 

2 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 519,17 519,1700 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 243,04 243,0400 

4 17 01 02 Gruz ceglany 30,40 30,4000 

5 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

8,46 8,4600 

6 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,66 0,6600 

7 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

9,22 9,2200 

8 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny 

434,97 434,9700 

9 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1036,58 1036,5800 

10 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

3331,34 3331,3400 

11 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

150,7200 

RAZEM 5.813,05  
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Informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują 

mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a  

powstają odpady komunalne.  
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Koszty realizacji zadania gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów    

w 2021  r . wyniosły 3.812.740,32 przy osiągniętych  z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dochodach oraz otrzymanej dotacji  z gminy Lubrza na 

poziomie 3.367.498,61. 

Lp. 
Adres podmiotu 

zbierającego odpady 
komunalne 

Kod i rodzaj odpadu 
Ilość 
w Mg 

Rodzaj 
odpadu 

ex 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
w tonach [Mg] 

 

1 Województwo: 
OPOLSKIE,  
Powiat: prudnicki,  
Gmina: Głogówek,  
Miejscowość: Głogówek,  
Ulica: ul. Pasternik 4B,  
Kod pocztowy: 48-250 

15 01 04  
Opakowania z metali 

2,226 
 

2,2260 Opcje  

2 Województwo: 
OPOLSKIE,  
Powiat: prudnicki,  
Gmina: Głogówek,  
Miejscowość: Głogówek,  
Ulica: ul. Pasternik 20,  
Kod pocztowy: 48-250 

17 04 01  
Miedź, brąz, mosiądz 

0,61 
 

0,6100 Opcje  

3 Województwo: 
OPOLSKIE,  
Powiat: prudnicki,  
Gmina: Głogówek,  
Miejscowość: Głogówek,  
Ulica: ul. Pasternik 20,  
Kod pocztowy: 48-250 

17 04 02  
Aluminium 

0,634 
 

0,6340 Opcje  

4 Województwo: 
OPOLSKIE,  
Powiat: prudnicki,  
Gmina: Głogówek,  
Miejscowość: Głogówek,  
Ulica: ul. Pasternik 20, 
 Kod pocztowy: 48-250 

17 04 05  
Żelazo i stal 

210,092 
 

210,0920 Opcje  

RAZEM  213,5620                             
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888, 1648,2151.). Gmina Głogówek od  11 kwietnia 2019 r. prowadzi PSZOK 

w m. Racławice Śląskie, którego Regulamin przyjmowania odpadów określa uchwała nr 

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

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  zapewniając przyjmowanie co najmniej odpadów 

komunalnych, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych  powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży. 

PSZOK przyjmuje segregowane odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu 

gminy Głogówek oraz z gminy Lubrza na podstawie zawartego porozumienia z dnia  

13 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogówek przez Gminę Lubrza 

wykonywanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, na podstawie którego gmina Lubrza na warunkach 

ustalonych w niniejszym porozumieniu pokrywa koszty odbioru i zagospodarowania 

przyjętych odpadów w formie przekazywanej Gminie Głogówek wyliczonej co miesiąc 

dotacji.  

W 2021 r. łączna kwota dotacji wyniosła 54 226,26 zł. 

 

W 2021 r. zebrano na PSZOK-u następujące rodzaje i ilości odpadów: 

 

Lp. Adres punktu 
Kod i rodzaj 

odpadu 
 

Rodzaj 

odpadu 

ex 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

w tonach [Mg] 

1 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

15 01 01  

Opakowania z 

papieru i tektury 

0,40 
 

0,4000 
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Lp. Adres punktu 
Kod i rodzaj 

odpadu 
 

Rodzaj 

odpadu 

ex 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

w tonach [Mg] 

2 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

16 01 03  

Zużyte opony 

3,05 
 

3,0500 

3 Województwo: OPOLSKIE, 

 Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

17 01 07  

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 

 17 01 06 

w ceramicznych i 

elementów 

40,42 
 

40,4200 

4 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 01 01  

Papier i tektura 

0,99 
 

0,9900 

5 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 01 02  

Szkło 

1,485 
 

1,4850 

6 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

20 01 11  

Tekstylia 

2,92 
 

2,9200 



RAPORT – GMINA GŁOGÓWEK - STRONA 138 

Lp. Adres punktu 
Kod i rodzaj 

odpadu 
 

Rodzaj 

odpadu 

ex 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

w tonach [Mg] 

pocztowy: 48-250 

7 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 01 21* 

 Lampy 

fluorescencyjne i 

inne odpady 

zawierające rtęć 

0,007 
 

0,0070 

8 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 01 28  

Farby, tusze, farby 

drukarskie, 

 kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż 

wymienione 

w 20 01 27 

0,41 
 

0,4100 

9 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek,  

Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 01 36  

Zużyte urządzenia 

elektryczne i  

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

11,93 
 

11,9300 

10 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek, 

 Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 02 01  

Odpady ulegające 

biodegradacji 

8,33 
 

8,3300 

11 Województwo: OPOLSKIE,  

Powiat: prudnicki,  

Gmina: Głogówek, 

 Miejscowość: Racławice 

Śląskie, Ulica: (lokalizacja bez 

nadanej nazwy ulicy), Kod 

pocztowy: 48-250 

20 03 07  

Odpady 

wielkogabarytowe 

568,816 
 

568,8160 
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Lp. Adres punktu 
Kod i rodzaj 

odpadu 
 

Rodzaj 

odpadu 

ex 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

w tonach [Mg] 

 RAZEM  638,7580 

 W 2021 r. Gmina Głogówek przekazała do zagospodarowania: 

• zużyte opony -9,5 Mg z tego z gminy Głogówek 5,4 Mg, 

• świetlówki -00,12 Mg, z tego z gminy Głogówek 0,12Mg 

• zużyty sprzęt elektroniczny – 23,848 Mg z tego z gminy Głogówek 20,455 Mg, 

• odpady wielkogabarytowe – 838,37 Mg, z tego z gminy Głogówek 651, 80 Mg 

• BIO- 10Mg, w tym z gminy Głogówek 10Mg  

Całkowity koszt odbioru odpadów z PSZOKu w Racławicach Śląskich wraz z kosztami 

towarzyszącymi (załadunek, mielenie odpadów)wyniósł 968.971,84 zł 

Zbiórka przeterminowanych lekarstw 

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

ze wszystkich punktów aptecznych usytuowanych na terenie gminy Głogówek. Istniała 

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

wszystkie punkty, które zadeklarowały chęć prowadzenia przedmiotowej zbiórki, 

w wyspecjalizowane pojemniki. W 2021 r. w kolejny pojemnik do zbiórki 

przeterminowanych leków została zaopatrzona apteka na ul. Skargi 15A.  

 

W roku sprawozdawczym na terenie gminy Głogówek posadowiony został Miejski 

Punkt Elektroodpadów MPE, który umożliwił mieszkańcom pozbycie się m.in. drobnej 

elektroniki, zużytych świetlówek, baterii, płyt CD, tonerów. Koszt zakupu wyniósł 

21.512,70 zł 

 

Akcyjna zbiórka gabarytów 

W III kw. 2021 r. odbyła się zaplanowana na każdy rok obowiązywania umowy akcyjna 

zbiórka gabarytów. W ramach zbiórki spod posesji oraz innych wyznaczonych miejsc 

zamieszkania zbiorowego odebrano:  

• 20 01 36 (zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne)- 9,22 Mg 

• 20 03 07 (gabaryty)- 150,72 Mg 

• 16 01 03 (zużyte opony)- 1,32 Mg 
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Razem: 161,26 Mg 

Koszt zadania: 186.679,52 zł  

Dzikie wysypiska 

W 2021 r. nie odnotowano na terenie gminy Głogówek nowych, stałych miejsc 

nielegalnego składowania odpadów, w istniejących newralgicznych miejscach gmina 

prowadzi natomiast monitoring. Gmina jako organ odpowiedzialny za utrzymanie 

porządku i czystości, w związku ze stałym problemem zalegania odpadów na jej 

terenie o charakterze incydentalnym m.in. w rowach, poboczach dróg, zagajnikach  

a nawet  

w miejscach publicznych oraz w związku z koniecznością podejmowania ciągłych 

interwencji w tym zakresie, zawarta została umowa z Zakładem Komunalnym 

Głogówek Sp. z o.o. na bieżącą likwidację takich miejsc, podejmowaną z inicjatywy 

urzędu oraz zgłoszenia mieszkańców.  

Roczny koszt podejmowanych działań dodatkowych, mających na celu utrzymanie 

porządku i czystości, nie mieszczących się w zakresie pozostałych zawartych umów  

z operatorem wyniósł 129.600,00 zł 

 
Zdjęcia własne 
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Akcja sprzątania świata 

Co roku Gmina Głogówek jako organ koordynujący i wspierający, przy współudziale 

placówek oświatowych realizuje ogólnopolską akcję „Sprzątania Świata”, zaopatrując 

uczestników w plakaty promujące, wyposaża w jednorazowe rękawiczki oraz worki do 

segregacji, zapewniając odbiór zebranych odpadów. Akcja pełni przede wszystkim 

funkcję edukacyjną, kształtującą postawy proekologiczne, połączoną ze świetną 

zabawą na świeżym powietrzu. 

 

Zdjęcia własne 

 

W roku sprawozdawczym na terenie gminy Głogówek posadowiony został Miejski 

Punkt Elektroodpadów MPE, który umożliwił mieszkańcom pozbycie się m.in. drobnej 

elektroniki, zużytych świetlówek, baterii, płyt CD, tonerów. Koszt zakupu wyniósł 

21.512,70 zł. 
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Zgodnie z obowiązującym wymogiem obejmującym wszystkie podmioty w zakresie 

prawidłowego postepowania z odpadami oprócz zbiorczych kontenerów na 

poszczególne frakcje odpadów, w Urzędzie Miejskim w Głogówku została ustawiona 

stacja do segregacji odpadów, ułatwiającą wstępną selekcję śmieci przez pracowników. 

 

Planowanie przestrzenne 
 

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 16,93% 

powierzchni gminy.  

 

W 2021 r. wydano jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, która dotyczyła rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości do 500 m ± 

20% i Ø do 100 mm w miejscowości Rzepcze, na działkach  

o numerach ewidencjigruntów 535; 136; 137; 138;151/6; 151/3; 151/4; 176/18 k.m.2, 

jednostka ewidencyjna 161002_5 Głogówek obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0077 

Rzepcze. 
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W poprzednim roku wpłynęły 54 wnioski o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy, w tym: 

− 22 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

− 13 decyzji dotyczących zabudowy usługowej,  

− 10 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych 

hodowlanych i ogrodniczych, 

− 5 zmian decyzji, 

− 3 sprawy pozostawiono bez rozpoznania lub umorzono postępowanie,  

− 1 decyzję odmowy. 

 

Burmistrz Głogówka w roku 2021 wydał: 

• 53 decyzji o warunkach zabudowy, 

• 1 odmownych decyzji o warunkach zabudowy, 

• 3 wnioski umorzył. 

Ochrona zabytków 

W Gminie Głogówek obowiązywał Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

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

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

− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

− zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania; 

− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego; 

− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieka nad zabytkami. 

 

Podjęto następujące działania mające osiągnięcie w/w celów: 
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− włączenie problemów ochrony zabytków do dokumentów strategicznych 

gminy m.in. planów przestrzennych dla Gminy Głogówek; 

− coroczne remonty obiektów zabytkowych, w 2021 r.: 

1) Udzielono dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. 

Bartłomieja Apostoła w Głogówku ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek,  

w kwocie 30 000,00 zł, na zadanie pn. Głogówek, kościół pw. Św. 

Bartłomieja Apostoła (XIV w.), prace konserwatorskie przy malowidłach  

i sztukaterii w południowej nawie bocznej, etap 5, zakończenie prac. 

2) Rewitalizacja Alei Lipowej w Głogówku - prace pielęgnacyjne przy 

drzewach wzdłuż Alei Lipowej oraz zakup małej architektury, koszt 63 

643,78 zł. 

3) Adaptacja pomieszczeń obserwatorium na cele muzealno-wystawiennicze - 

Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia, malowanie oraz zakup 

wyposażenia, koszt 118886,57 zł. 

 
Zdjęcie własne 

 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

 

W rejestrze zabytków nieruchomych (księga A) znajduje się łącznie 103 obiekty 

reprezentujące wszystkie kategorie zabytków: budynki sakralne (kościoły, klasztory, 

kaplice i kapliczki), użyteczności publicznej (ratusz, szkoły, szpital, bramy, zajazdy, 

winiarnie), obiekty rezydencjonalne (zamki, pałace), budownictwo obronne, 

budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, budownictwo gospodarcze (spichlerze), 

obiekty techniki (wieże wodne, baszta więzienna, dworzec, wiadukty, linie kolejowe) 

oraz zabytkowe obszary.  

 

Kategorią najliczniej reprezentowaną w gminie Głogówek jest budownictwo 

mieszkalne – kamienice i kamieniczki oraz wolno stojące domy mieszkalne w tym 

plebanie, chałupy wiejskie. W rejestrze zabytków nieruchomych znajduję się 50 tego 
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typu obiektów. Obiekty o charakterze mieszkalnym skumulowane są głównie na 

obszarze zurbanizowanym tj. na terenie miasta Głogówek. Drugą istotną dla 

krajobrazu kulturowego grupę stanową drobne obiekty sakralne takie jak kaplice  

i kapliczki, których jest 17. Kolejną zbliżoną ilościowo grupę stanowią kościoły 

parafialne i filialne oraz klasztory – 16. Ważną grupę w rejestrze zabytków stanowią 

budynki użyteczności publicznej takie jak: ratusz, szkoła, szpital, zajazd – 5.  

 

Architektura rezydencjonalna do której należą zamki, pałace i dwory reprezentowana 

jest przez 3 zabytki. Podobnie nieliczną grupę stanowią cmentarze – 3. Pozostałe 

kategorie zabytków reprezentowane są w gminie przez pojedyncze obiekty.  

 

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

gminy Głogówek wpisem takim objęte jest Stare miasto Głogówek w granicach 

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

oraz linią zamek – plac Kościelny. Ośrodkiem czworoboczny nieregularny rynek  

z ratuszem pośrodku i ulicami wybiegającymi częściowo z narożników. Układ ulic 

szachownicowy, nieregularny z główną osią przelotową płn.-płd. 

 

Stare miasto w obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego wpisane jest do 

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

Liczba zabytków nieruchomych na terenie gminy Głogówek i ich rozmieszczenie  

w poszczególnych miejscowościach są zróżnicowane. Zróżnicowanie ilościowe wynika 

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

liczby mieszkańców. 

 

Największe nasycenie zabytków występuje na terenie miasta Głogówek, w obrębie 

staromiejskiego założenia urbanistycznego. Na 103 obiekty zabytkowe  

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

 

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

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

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

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

jedna wieś 3, dwie wsie po 2 zabytki wpisane do rejestru, 7 wsi posiada 1 zabytek objęty 

wpisem do rejestru a w pięciu wsiach nie występują zabytki wpisane do rejestru 

zabytków. 

 

Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 

Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 

W rejestrze zabytków archeologicznych województwa opolskiego (księga C) znajduje 

się 81 stanowisk. Największe nasycenie zabytków archeologicznych znajduje się  

w mieście Głogówek (14 stanowisk) i we wsi Kazimierz (13 stanowisk).  
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Kolejnymi obszarami, gdzie znajduje się bogaty zasób stanowisk archeologicznych to 

wsie: Biedrzychowice (8 stanowisk), Dzierżysławice (7 stanowisk), Zwiastowice  

(7 stanowisk), Mochów (6 stanowisk) i Szonów (5 stanowisk). Wsie Mionów, Racławice 

Śląskie i Wróblin posiadają po 4 stanowiska wpisane do rejestru zabytków.  

Natomiast we wsiach: Błażejowice Dolne, Rzepcze, Twardawa i Wróblin wpisano do 

rejestru zabytków po 2 stanowiska, a we wsiach Stare Kotkowice i Zawada po  

1 stanowisku. Wszystkie wpisane do rejestru zabytków stanowiska posiadają ustaloną 

lokalizację w formie oznaczenia nr działki w ewidencji gruntów. Część wpisów do 

rejestru na skutek przekształceń ustrojowych i transformacji gospodarczej (likwidacja 

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

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Gminna ewidencja zabytków 

Gminna ewidencja zabytków obejmuje: 

− 439 zabytków nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków, 

− 103zabytków nieruchomych ujętych w rejestrze zabytków, 

− 492 zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi gminna ewidencja ma charakter odrębny wobec 

ewidencji wojewódzkiej i mogą się z niej znaleźć obiekty i obszary nie ujęte  

w ewidencji wojewódzkiej. Zabytki te muszą być jednak wyznaczone w porozumieniu  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co oznacza uzyskanie zgodnego stanowiska 

organu prowadzącego gminną ewidencję i współdziałającego. Do gminnej ewidencji 

nie można zatem włączyć obiektów i obszarów, których nie zaakceptował wojewódzki 

konserwator zabytków.  

Zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków gminy to obiekty kształtujące miejski  

i wiejski krajobraz kulturowy. Głównie są to budynki mieszkalne - murowane, 

zlokalizowane wzdłuż głównych ulic przestrzeni miejskiej i wiejskiej. W ewidencji 

znajdują się także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki) oraz budynki 

użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola), budynki przemysłowe oraz zabytkowe 

zespoły budowlane i obszary ruralistyczne.  

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków a posiadające szczególnie cenne 

wartości historyczne, artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną 

konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. 

 

 


