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1. Wprowadzenie
Raport o stanie gminy jest podsumowaniem
najważniejszych działań, które miały miejsce
w gminie Nysa w 2019 r. i zgodnie z przepisami
prawa stanowi podstawę debaty kończącej się
głosowaniem nad udzieleniem Burmistrzowi
wotum zaufania.

Dzięki swej zawartości, dokument pozwala na obiektywną ocenę panującej sytuacji, przez co staje się
instrumentem monitoringu i ewaluacji polityki rozwoju lokalnego. Każda kolejna edycja raportu –
dostarczając informacji porównawczych – może stanowić także wkład do analiz w ujęciu
dynamicznym.
Raport, poza celem informacyjno-sprawozdawczym, ma również walor związany z partycypacją
społeczną. Procedura opracowania dokumentu zwiększa poziom zaangażowania mieszkańców
w sprawy gminy i umożliwia im kontrolę organów władzy m.in. przez ustawowy mechanizm debaty
nad raportem.
Mając na uwadze specyfikę dokumentu, jego ewaluacyjny i inwentaryzacyjny charakter – w kolejnych
podrozdziałach określono szczegółowo umocowania prawne, metodologię opracowania, strukturę
dokumentu, a także podano wykaz dokumentów źródłowych. Część wprowadzającą kończy
syntetyczna charakterystyka gminy Nysa z wykorzystaniem podstawowych wskaźników opisujących
jej sytuację społeczno-ekonomiczną w latach 2014-2018.

1.1 Podstawa prawna

Konieczność przygotowania raportu o stanie gminy wynika z zapisów art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wprowadzonego ustawą z dnia 11 stycznia
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2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130).
Szczegółowe wytyczne dotyczące raportu, zawarte we wspomnianym akcie prawnym, wskazują, że:

1.

Wójt (burmistrz) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta (burmistrza) w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.

3.

Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej
kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec,
który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami:

•

w gminie do 20.000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

•

w gminie powyżej 20.000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja,
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do
głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

7.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi (burmistrzowi) wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania
rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi
(burmistrzowi) wotum zaufania.

8.

W przypadku nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi) wotum zaufania w dwóch kolejnych latach
rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta
(burmistrza).
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Odnosząc regulacje ustawowe do uwarunkowań gminy Nysa należy zwrócić uwagę na to, że:

1.

Mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobligowani są
do przekazania przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemnego zgłoszenia popartego podpisami
co najmniej 50 osób.

2.

Gmina Nysa dysponuje uchwałą w sprawie określenia szczegółowych wymagań odnośnie
raportu o stanie gminy (uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r.).
Zgodnie z zapisami § 2 tego aktu prawnego dokument powinien obejmować podsumowanie
działalności Burmistrza Nysy w roku poprzednim w zakresie wskazanym w art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym oraz inne informacje niezbędne do uzyskania dokładnego
i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji gminy Nysa, w tym dane o wszystkich ważnych aspektach
funkcjonowania gminy. Raport powinien również uwzględniać kierunki rozwoju gminy Nysa.

1.2 Metodyka opracowania

Prace analityczne podjęte w związku z przygotowaniem raportu objęły trzy główne rodzaje aktywności.
Były to: analiza danych wtórnych dostępnych w statystyce publicznej, analiza danych pozyskanych
z dokumentów i baz Urzędu Miejskiego w Nysie oraz analiza jakościowa.
Analiza danych dostępnych w statystyce publicznej (tj. w Banku Danych Lokalnych

1

GUS i bazie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu). Zebrane dane
posłużyły do zarysowania tła przemian społeczno-gospodarczych w gminie Nysa.
Ze względu na specyfikę działania statystyki publicznej granicznym momentem
dostępności danych był 2018 r. Brakujące informacje uzupełniono danymi z zasobów
Urzędu Miejskiego w Nysie.
Analiza danych pozyskanych ze sprawozdań, baz i raportów Urzędu Miejskiego
w Nysie, w tym również podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2

Informacje te były kluczowe z punktu widzenia istoty raportu i pozwoliły
na prezentację działań i efektów w poszczególnych obszarach zadań samorządu.
Skoncentrowano się

tu na rzeczowej realizacji gminnych dokumentów

planistycznych oraz rzeczowej realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym.
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Analiza jakościowa. W proces badawczy zaangażowano osoby odpowiedzialne
za wdrażanie poszczególnych polityk lokalnych. W trakcie opracowywania

3

kontaktowano się z poszczególnymi referatami i jednostkami organizacyjnymi
gminy. Z przedstawicielami samorządu zostały przeprowadzone wywiady
umożliwiające dokonanie jakościowej oceny działania gminy w 2019 r. Stanowiły one
podstawę formułowania wniosków i rekomendacji wpisujących się w faktyczny
kontekst i uwarunkowania gminy Nysa.

1.3 Struktura dokumentu

Treść raportu bezpośrednio odnosi się do zadań nałożonych na samorząd gminny w art. 7 ust. 1. ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zadania własne obejmują sprawy:

1.

Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej;

2.

Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3.

Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz;

4.

Działalności w zakresie telekomunikacji;

5.

Lokalnego transportu zbiorowego;

6.

Ochrony zdrowia;

7.

Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

8.

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

9.

Gminnego budownictwa mieszkaniowego;

10. Edukacji publicznej;
11. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami;

12. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
13. Targowisk i hal targowych;
14. Zieleni gminnej i zadrzewień;
15. Cmentarzy gminnych;
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16. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,

w

tym

wyposażenia

i

utrzymania

gminnego

magazynu

przeciwpowodziowego;

17. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;

18. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;

19. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;

20. Promocji gminy;
21. Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dz.u. Z 2019 r. Poz. 688);

22. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Na potrzeby raportu zadania realizowane przez gminę pogrupowane zostały w jedenaście bloków
tematycznych. W opisie, struktura każdego z nich jest podobna i zawiera:

•

charakterystykę sytuacji w danym obszarze wraz z analizą danych,

•

spostrzeżenia stanowiące podsumowanie sytuacji w danym obszarze i podstawę
do formułowania rekomendacji w zakresie prowadzenia polityk w każdym z nich.

1.4 Wykaz źródeł

1. Wykaz źródeł:

•

Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny;

•

zasoby Urzędu Miejskiego w Nysie.

2. Wykaz dokumentów:

•

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nysa za 2019 rok;

•

Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy Nysa opracowana na potrzeby Strategii Rozwoju
Gminy Nysa na lata 2014-2023;

•
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•

Informacja z wykonania budżetu gminy Nysa w 2019 r. wraz z załącznikami;

•

Raport o stanie oświaty w 2019 r.;

•

Sprawozdanie z działalności MiGBP im. Wł. Broniewskiego za 2019 r.;

•

Sprawozdanie z działalności Nyskiego Domu Kultury;

•

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Nysa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku
publicznego na rok 2019;

•

sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2019 r.;

•

Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu Pobytu za 2019 r.;

•

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023;

•

Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2019;

•

Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty 2019.

1.5 Charakterystyka gminy Nysa

Gmina Nysa jest położona w centrum powiatu nyskiego,
w zachodniej części województwa opolskiego. Graniczy
z

gminami:

Korfantów,

Głuchołazy,

Otmuchów,

Pakosławice i Łambinowice oraz powiatem prudnickim
(Gmina Prudnik).
Jest to gmina miejsko-wiejska, której siedzibą jest miasto Nysa (miasto jest również stolicą powiatu
nyskiego i siedzibą władz powiatowych). Gminę tworzy 26 sołectw (Biała Nyska, Domaszkowice,
Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki,
Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice,
Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski oraz Złotogłowice) oraz miasto Nysa.
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Rysunek 1. Mapa gminy Nysa

Źródło: opracowanie własne

Gmina Nysa położona jest na obszarze 21.767 ha (218 km 2), co stanowi 17,8% powierzchni powiatu
nyskiego. Obszar gminy należy do dwóch makroregionów geograficznych: Niziny Śląskiej i Przedgórza
Sudeckiego, przez co charakteryzuje się przejściowością środowiska przyrodniczego pomiędzy strefą
Sudetów wschodnich a Niziną Śląską w wielu jego elementach: rzeźby terenu, budowy geologicznej
i hydrologicznej, gleby, warunków klimatycznych, krajobrazu czy szaty roślinnej.
Dobra jakość gleb i przeznaczenie ich głównie na grunty rolne powoduje, że lesistość jest tu stosunkowo
niska – w 2018 r. kształtowała się na poziomie 9,5%1. Na terenie gminy nie ma parków narodowych ani
parków krajobrazowych; znajdują się trzy obszary Natura 2000 (Forty Nyskie, Zbiornik Nyski, Przyłęk nad
Białą Głuchołaską), funkcjonują dwa Rezerwaty Przyrody (Przyłęk i Śnieżyca), w granicach
administracyjnych gminy Nysa znajdują się także Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.

1

Brak danych za 2019 rok.
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Gmina Nysa jest obszarem o znacznym
potencjale turystycznym, odpowiednim
do

uprawiania

turystyki

wodnej,

rowerowej,

pieszej

oferującym

możliwość

zwiedzania

kulturalnych,

sakralnych,

zabytków

czy

konnej,

architektonicznych i archeologicznych,
ale także wypoczynek na łonie natury.
Turyści mogą odwiedzić m.in.: Bazylikę Mniejszą pw. św. Jakuba i św. Agnieszki ze skarbcem
św. Jakuba, Dzwonnicę, kościół pw. św. Piotra i Pawła, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, dawny kościół św. Barbary, kościół św. Dominika, kościół św. Franciszka z Asyżu, Pałac Biskupi,
dawny dwór biskupi, Ratusz Nyski, nyskie fortyfikacje Twierdzy Nysa, Dom Wagi Miejskiej, Piękną
Studnię, Fontannę Trytona, Dom Komendanta, Wieżę Ciśnień, Zespół Jezuicki czy Dom Macierzysty
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

W 2019 r. gminę zamieszkiwało 55.816 osób, z czego ponad 3/4 stanowili mieszkańcy miasta Nysa.
Zdecydowana większość ludności (97,53%) była zameldowana na stałe, głównie w mieście Nysa (41.388
osób), a także w Goświnowicach (1.261) i Jędrzychowie (1.249).
W strukturze ludności dominowały osoby w wieku produkcyjnym (59,96%), z czego większość (66,62%)
stanowili mężczyźni. Następną pod względem liczebności grupą były osoby w wieku poprodukcyjnym
(24,58%), w której liczba kobiet (wynosząca 9.081) była niemal dwukrotnie większa niż mężczyzn
(4.299). Gmina Nysa jest dotknięta problemem depopulacji, wynikającym ze zmniejszającej się liczby
ludności, ujemnego salda migracji oraz ujemnego przyrostu naturalnego, a także problemem starzenia
się społeczeństwa. W 2019 r. zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego odnotowano 411 urodzeń.
W analizowanym roku na terenie gminy działalność gospodarczą prowadziło 6.901 przedsiębiorców,
głównie mikro i małych (96,25% ogółu), zlokalizowanych przede wszystkim w obrębie miasta (5.602
wobec 1.299 działających na obszarach wiejskich). Podmioty te specjalizowały się przede wszystkim
w handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,95%),
a także budownictwie (12,55%) i przetwórstwie przemysłowym (8,48%). W 2019 r. do rejestru REGON
wpisano 450 nowych podmiotów (głównie w branży budowlanej – 112 firm), natomiast wyrejestrowano
z niego 307 jednostek (zajmujących się przede wszystkim handlem detalicznym – 91). Oznacza to,
że bilans przedsiębiorczości był dodatni.
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Rozwój gminy Nysa koncentruje się na trzech

filarach, tj.:

Filar I: DOBRA PRACA
Jednym z ważniejszych zadań stojących przed władzami gminy jest pobudzanie
i dynamizowanie procesów rozwojowych gospodarki lokalnej, zwłaszcza w sferze
ekonomicznej, która stanowi podstawę wzrostu we wszystkich innych aspektach życia.
Aktywności podejmowane w obszarze gminnej polityki gospodarczej mają na celu m.in.
utrzymanie istniejących podmiotów gospodarczych, wspieranie ich dalszego rozwoju,
a także pozyskiwanie nowych przedsiębiorców. Największym sukcesem gminy Nysa jest
inwestycja firmy UMICORE (światowego potentata z branży elektromobilności)
o wartości ponad 2,5 mld zł, w wyniku której do 2025 r. ma powstać 1.000 nowych

1.

miejsc pracy. Kolejne miejsca pracy związane są m.in. z budową galerii handlowej
„Dekada” i galerii w rynku; uruchomieniem siedziby Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Ponadto, Władze gminy prowadzą rozmowy z kolejnymi
inwestorami po to, by do 2023 r. powstało co najmniej 2.000 dobrych miejsc pracy.
Przedsiębiorcom lokującym inwestycje na terenie gminy Nysa oferowane są ulgi
podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zwolnienia z podatku od nieruchomości
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nysie
nr VIII/89/15 z dnia 28 maja 2015 r.), zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis – Nyski Program Gwarancja Pracy Dla Młodzieży (zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Nysie nr XIV/182/15 z dnia 26 listopada 2015 r.). Inwestorom
oferowane są także niskie stawki podatku od nieruchomości oraz innych opłat lokalnych.

Filar II: TANIE MIESZKANIA
W ramach poprawy dostępności do mieszkań Gmina Nysa realizuje przedsięwzięcie
polegające na budowie osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic

2.

Franciszkańskiej, Grodkowskiej i Kaczkowskiego. W wyniku inwestycji powstanie 98
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5.641,60 m². Mieszkania powstaną
w trzech budynkach czterokondygnacyjnych wyposażonych w windy. Koszt inwestycji
wyniesie ok. 27,5 mln zł, w tym 9,5 mln zł wynosić będzie dofinansowanie udzielone
gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przewidywany termin zakończenia budowy
– II półrocze 2021 roku.
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Gmina realizowała także program „Nysa – tu się żyje” adresowany do małżeństw,
w których choć jeden z małżonków ma poniżej 40 roku życia. Uprawnione małżeństwa
w ramach przetargu otrzymały możliwość nabycia prawa do użytkowania wieczystego.
Od wylicytowanej w przetargu ceny do gminnej kasy trafiło 15% kwoty. Po spełnieniu
wymagań związanych z budową i zamieszkiwaniem w wybudowanym domu – prawo
własności można nabyć z 85% ulgą.
Władze miasta pomagają również osobom, które zakupiły działki w spotkaniach
z ekspertami w sprawie przyłączenia mediów do poszczególnych działek.

Filar III: RODZINA I JAKOŚĆ ŻYCIA

3.

Gmina Nysa oferuje swoim mieszkańcom szeroką pomoc na różnych płaszczyznach.
To w Nysie wprowadzono pierwszy w skali kraju „nyski bon wychowawczy” oraz
z powodzeniem realizuje program „500+”, „działki dla młodych”, „Mieszkanie+”, czy też
Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny.
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1.6 Gmina Nysa w liczbach w latach 2014-2018
l.p

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

DEMOGRAFIA
1

liczba ludności

Wskaźnik obrazuje liczebność populacji

os.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

57 710

57 641

57 579

57 272

55 816

-3,28

2

urodzenia żywe

Zmienna wskazuje roczną liczbę urodzeń

os.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

392

474

482

444

411

10,48

3

zgony ogółem

Zmienna wskazuje roczną liczbę zgonów

os.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

631

579

627

688

687

8,87

Wskaźnik obrazuje różnicę pomiędzy liczbą
urodzeń a liczbą zgonów. Wartość dodatnia,
świadczy o wzroście liczebności populacji
natomiast ujemna o tzw. ubytku naturalny

os.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

-239

-105

-145

-244

-308

28,87

4

przyrost naturalny

5

przyrost naturalny na
1000 mieszkańców

Wartość wskaźnika została obliczona na podstawie
stosunku wartości przyrostu naturalnego do liczby
mieszkańców

os.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

-4,1

-1,8

-2,5

-4,2

-5,5

34,15

6

ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym

Wartość wskaźnika obrazuje zmiany demograficzne
w danej populacji (starzenie się lub reprodukcję
populacji)

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

59,8

62,2

64,1

66,2

b.d.

10,70

7

liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób
w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia)
w ogólnej liczbie mieszkańców

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

12,29

12,29

12,44

12,55

b.d.

-
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l.p

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

8

liczba ludności w wieku
produkcyjnym

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób
w wieku produkcyjnym (dla kobiet 18-59 lat, dla
mężczyzn 18-64 lat) w ogólnej liczbie mieszkańców

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

65,42

64,47

63,60

62,73

b.d.

-4,11

9

liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób
w wieku poprodukcyjnym (dla kobiet 60 lat
i więcej lat, dla mężczyzn 65 lat i więcej) w ogólnej
liczbie mieszkańców

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

22,29

23,24

23,97

24,72

b.d.

10,90

MIGRACJE
10

saldo migracji
wewnętrznych

zmienna obliczona na podstawie różnicy liczby
osób zameldowanych i wymeldowanych w ramach
ruchu wewnętrznego (w granicach RP)

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

b.d.

-17

-34

-4

b.d.

-

11

saldo migracji
zagranicznych

zmienna obliczona na podstawie różnicy liczby
osób zameldowanych i wymeldowanych w ramach
ruchu zewnętrznego

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

b.d.

-1

-12

-2

b.d.

-

Zmienna wskazuje liczbę podmiotów
gospodarczych w gminie

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

6 793

6 698

6 774

6 760

6 901

1,59

GOSPODARKA
12

liczba podmiotów
gospodarczych

13

udział podmiotów
wyrejestrowanych w
ogólnej liczbie
podmiotów wpisanych
do rejestru REGON

Wskaźnik obrazuje dynamikę liczby podmiotów
gospodarczych wskazując na rozwój, stagnację lub
regresję

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

7,6

6,7

6,2

7,5

4,4

-42,11

14

podmioty wpisane do
rejestru na 1000
ludności

Zmienna opisuje stosunek liczby podmiotów
gospodarczych do liczby mieszkańców

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

118

116

118

118

124

5,08

15

jednostki nowo
zarejestrowane w
rejestrze REGON na 10
tys. ludności

Wskaźnik przedstawia dynamikę rozwoju
gospodarczego

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

79

64

86

89

81

2,53
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l.p

16

nazwa wskaźnika

jednostki wykreślone z
rejestru REGON na 10
tys. ludności

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

Wskaźnik przedstawia dynamikę rozwoju
gospodarczego

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

89

78

73

89

55

-38,20

Zmienna obrazuje liczbę podmiotów sektora
obywatelskiego w stosunku do liczby mieszkańców

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

3,88

3,99

4,15

3,93

b.d.

1,29

Zmienna obrazuje dynamikę liczby podmiotów
sektora obywatelskiego

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

2

1

2

1

1

-50,00

SEKTOR OBYWATELSKI

17

fundacje,
stowarzyszenia i
organizacje społeczne
na 1000 mieszkańców

18

nowo zarejestrowane
fundacje,
stowarzyszenia,
organizacje społeczne
na 10 tys. mieszkańców

GOSPODARKA ODPADAMI
19

odpady selektywnie
zebrane w ciągu roku

wskaźnik prezentuje masę odpadów zebranych
selektywnie (z podziałem na materiały z których
zostały wytworzone) w ciągu roku

tony

Bank Danych
Lokalnych

2015

b.d.

b.d.

3 489,50

5 678,17

b.d.

-

20

odpady zebrane
selektywnie w relacji do
ogółu odpadów

zmienna obrazuje odsetek odpadów zebranych
selektywnie w ogólnej masie odpadów

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

b.d.

b.d.

20,4

26,2

b.d.

-

21

Zmieszane odpady
zebrane w ciągu roku
ogółem na 1
mieszkańca

wskaźnik obrazuje dynamikę masy zebranych
odpadów w przeliczeniu na mieszkańca

kg

Bank Danych
Lokalnych

2015

255,4

295,4

278,4

237,5

b.d.

-

wskaźnik prezentuje liczbę bibliotek wraz z filiami
na terenie gminy Nysa

szt.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

11

11

11

11

12

9,09

CZYTELNICTWO
22

biblioteki i filie
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l.p

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

23

czytelnicy bibliotek
publicznych na 1000
ludności

zmienna prezentuje dynamikę liczby czytelników
w stosunku do liczby ludności

szt.

Bank Danych
Lokalnych/ Urząd
Miejski w Nysie

2015

156

139

135

126

152

-2,56

24

wypożyczenia
księgozbioru na 1
czytelnika w
woluminach

wskaźnik obrazuje zaangażowanie w czytelnictwo,
wyrażone liczbą książek wypożyczonych przez
statystycznego czytelnika

wol.

Bank Danych
Lokalnych

2015

19,6

20,9

20,9

20,1

20,9

6,63

25

czytelnicy w ciągu roku

zmienna prezentuje dynamikę liczbę osób
wypożyczających książki

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

9 009

8 038

7 744

7 221

8 480

-5,87

OŚWIATA
26

oddziały w szkołach

wskaźnik prezentuje dynamikę liczby oddziałów
(klas) we wszystkich placówkach oświatowych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

171

162

192

230

b.d.

-

27

uczniowie

wskaźnik prezentuje dynamikę liczby uczniów we
wszystkich placówkach oświatowych

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

3.070

2.850

3.345

3.917

b.d.

-

28

liczba uczniów
przypadająca na jeden
oddział

wskaźnik prezentuje przeciętną liczbę uczniów
przypadającą na odział (klasę)

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

18

18

17

17

b.d.

-

29

współczynnik
skolaryzacji netto
(szkoła podstawowa)

współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby
osób uczących się (stan na początku roku
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej
grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII)
w grupie wieku określonej jako odpowiadająca
temu poziomowi nauczania.

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

88,77

91,25

92,80

95,45

b.d.

-

30

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego (część
humanistyczna)

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów

śr.

OKE Wrocław

2015

63,5

61,0

64,4

62,8

59,6

-6,14

31

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego (część
matematycznoprzyrodnicza)

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów

śr.

OKE Wrocław

2015

48,9

48,3

49,0

55,1

45,1

-7,77
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l.p

32

nazwa wskaźnika

Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego (część j.
angielski)

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów

śr.

OKE Wrocław

2015

59,2

55,1

61,4

63,7

62,3

5,24

33

przeciętna miesięczna
liczba rodzin
pobierających
świadczenie

wskaźnik obrazuje liczbę rodzin korzystających ze
świadczenia socjalnego rodzina 500+

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

-

-

3.117

2.765

b.d.

-

34

liczba dzieci, na które
rodziny otrzymują
świadczenie

wskaźnik prezentuje liczbę dzieci na które
przysługuje świadczenie rodzina 500+

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

-

-.

4.493

4.038

b.d.

-

35

wydatki na świadczenia
wychowawcze

wskaźnik prezentuje łączną kwotę wydatkowaną na
świadczenie rodzina 500+ w ciągu roku

zł

Bank Danych
Lokalnych

2015

-

-

b.d.

-

wskaźnik prezentuje liczbę złożonych wniosków
ogółem

szt.

Urząd Miejski w
Nysie

2015

-

781

775

528

553

-

PROGRAM 500+

27.333.976 26.239.147

NYSKI BON WYCHOWAWCZY
36

złożone wnioski

37

liczba decyzji

wskaźnik prezentuje liczbę wydanych decyzji
przyznających świadczenie

szt.

Urząd Miejski w
Nysie

2015

-

674

729

485

539

-

38

liczba dzieci

wskaźnik prezentuje liczbę dzieci, na które
przyznano świadczenie

os.

Urząd Miejski w
Nysie

2015

-

408

474

506

571

-

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚRODOWISKOWYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

39

rodziny otrzymujące
zasiłki rodzinne na
dzieci

40

dzieci, na które rodzice
otrzymują zasiłek
rodzinny - ogółem
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wskaźnik prezentujący dynamikę liczby rodzin
pobierających zasiłki a tym samym zwiększające się
lub zmniejszające się konieczne do poniesienia
nakłady finansowe na pomoc społeczną

rodz

Bank Danych
Lokalnych

2015

1.350

1.411

1.416

1.456

b.d.

-

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby dzieci, na
które rodzice pobierają zasiłki a tym samym
zwiększające się lub zmniejszające się obciążenie
nakładami finansowymi na pomoc społeczną

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

2.421

2.600

2.603

2.745

b.d.

-
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l.p

nazwa wskaźnika

opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

41

udział dzieci w wieku
do lat 17, na które
rodzice otrzymują
zasiłek rodzinny w
ogólnej liczbie dzieci w
tym wieku

wskaźnik prezentujący potrzeby w zakresie
wsparcia finansowego dzieci do lat 17
w odniesieniu do ogólnej liczby dzieci w tym wieku

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

24,9

27,5

27,9

29,6

b.d.

-

42

gospodarstwa domowe
korzystające ze
środowiskowej pomocy
społecznej

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby
gospodarstw domowych korzystających z pomocy
społecznej

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

1.610

1.521

1.413

1.168

b.d.

-

OCHRONA ŚRODOWISKA
43

liczba pomników
przyrody

wskaźnik prezentuje dynamikę liczbę pomników
przyrody, jego wzrost lub spadek może świadczyć
o problemach środowiskowych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

22

22

22

21

b.d.

-

44

liczba korzystających z
oczyszczalni ścieków w
ogólnej liczbie
mieszkańców

zmienna obrazuje dynamikę liczby mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków

%

Bank Danych
Lokalnych

2015

97,37

97,44

97,41

97,31

b.d.

-

45

zużycie wody ogółem
[dam3]

zmienna obrazuje dynamikę gospodarowania wodą
wyrażoną w dekametrach sześciennych (1 dam3= 1
000 m3)

dam3

Bank Danych
Lokalnych

2015

3.814,1

3.717,1

3.879,1

3.978,9

b.d.

-

46

zużycie wody na
jednego mieszkańca
[m3]

wskaźnik obrazuje przeciętne zużycie wody przez
jednego mieszkańca w metrach sześciennych (m3)

m3

Bank Danych
Lokalnych

2015

65,9

64,5

67,5

69,3

b.d.

-

wskaźnik obrazuje dynamikę liczby turystów
zagranicznych odwiedzających Szczyrk

os.

Bank Danych
Lokalnych

2015

2.622

2.141

2.064

3.228

b.d.

-

dynamika liczby udzielonych noclegów turystom
zagranicznym

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

6.052

4.970

4.239

6.464

b.d.

-

TURYSTYKA
47

turyści zagraniczni
(nierezydenci) ogółem

48

liczba udzielonych
noclegów turystom
zagranicznym
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l.p

nazwa wskaźnika

49

miejsca noclegowe
ogółem

50

liczba obiektów ogółem
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opis

jednostka

źródło

wartość bazowa

2016

2017

2018

2019

dynamika
względem
wartości
bazowej [%]

rok

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

wartość

dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

1.310

1.285

1.254

2.234

b.d.

-

dynamika liczby obiektów noclegowych

szt.

Bank Danych
Lokalnych

2015

18

15

14

17

b.d.

-
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2. Sytuacja w gminie
Nysa w 2019 r.
2.1 Realizacja polityki finansowej

Rozdział przedstawia informacje finansowe w związku
z realizacją budżetu gminy Nysa w 2019 r., który został
przyjęty uchwałą Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z 15
stycznia

2019

r.

W

ciągu

roku

budżetowego,

na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń
Burmistrza wprowadzane były zmiany do budżetu
obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia
budżetu, a także przeniesienia budżetowe.
Ostatecznie, z planowanych dochodów ogółem na poziomie 261.719.478,26 zł gmina wypracowała
wpływy w wysokości 253.168.862,32 zł, co stanowiło 96,73% prognozy rocznej. Z kolei realizacja
wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 296.351.533,62 zł, na planowaną kwotę
309.837.742,32 zł, co stanowiło 95,65 % planu rocznego.

W poniższej tabeli zamieszczono dane finansowe prezentujące stan finansów gminy Nysa w 2019 r.
Tabela 1. Informacja finansowa dla gminy Nysa za 2019 r.

Wyszczególnienie

2019

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

49,87%

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

27,72%

Zadłużenie ogółem – stan na 31.12.2019 r.

128.200.000,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wskaźnik obrazujący udział dochodów własnych w dochodach ogółem na poziomie 49,87% świadczy
o dużej samodzielności gminy Nysa. Wśród dochodów własnych największy udział miały wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych (41,20% dochodów własnych) oraz wpływy z podatku od
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nieruchomości (19,23% dochodów własnych). Z analizy budżetu gminy Nysa wynika, iż ponad ¼
wszystkich wydatków stanowiły wydatki majątkowe. Inwestycje majątkowe o najwyższych kosztach
realizowane w 2019 r. zestawione są w poniższej tabeli.
Tabela 2. Inwestycje majątkowe o najwyższych kosztach (wydatki poniesione w 2019 r.)

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Przykłady inwestycji majątkowych o najwyższych kwotach
Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemysłowego WSSE „Invest Park”, na terenie gminy Nysa, w obrębach wsi
Radzikowice i Goświnowice – etap I
Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemysłowego WSSE „Invest Park”, na terenie gminy Nysa, w obrębach wsi
Radzikowice i Goświnowice – etap II
Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym – budowa drogi
w ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska,
Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru
niskoemisyjnego
Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji
w Urzędzie Miejskim w Nysie
Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych gminy Nysa
– budowa Sali gimnastycznej w Niwnicy
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin
Nysa i Prudnik – Sucha Fosa
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD
Zabezpieczenie obszarów chronionych gminy Nysa poprzez ukierunkowanie
ruchu turystycznego – obszar Natura 2000 Forty Nyskie

Wydatek 2019 r. [w zł]
15.220.125,96

5.870.566,31

4.304.696,66

24.626.350,24

1.342.058,48
2.137.748,60
1.142.816,45
6.826.240,68
3.090.225,26

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Nysie.

Struktura wydatków wskazuje, iż Gmina Nysa w 2019 r. ponad połowę środków przeznaczała na trzy
działy, tj. oświatę i wychowanie (24,08% ogółu wydatków budżetowych), rodzinę (21,11%) oraz
transport i łączność (20,61%).
W efekcie podejmowanych działań oraz zmian wprowadzonych do budżetu w ciągu 2019 r. gmina
wygenerowała deficyt na poziomie 43,2 mln zł. Wartość ta była niższa od zaplanowanego wyniku
budżetowego o prawie 5 mln zł.
Jednym z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego
ilustrującym jej zdolność do pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest wynik operacyjny.
W 2019 r. Gmina Nysa wypracowała nadwyżkę przekraczająca 14 mln zł, tj. o ponad 8 mln większą od
zaplanowanej.
Podstawowe dane opisujące wykonanie budżetu gminy Nysa w 2019 r. zestawione są w poniższej tabeli.

Strona 22

Raport o stanie gminy Nysa za rok 2019

Tabela 3. Wykonanie budzetu gminy Nysa w 2019 r.
Wyszczególnienie

Dochody
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Dochody własne
Wydatki
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe, w tym:
Wydatki inwestycyjne
Wynik
Wynik budżetu
Wynik operacyjny

Plan 2019 [w zł]

Wykonanie 2019 [w zł]

% wykonania

261.719.478,26
230.180.142,75
31.539.335,51
130.322.978,84

253.168.862,32
228.652.563,86
24.516.298,46
126.249.146,12

96,7
99,3
77,7
96,9

309.837.742,32
223.991.010,29
85.846.732,03
77.172.098,03

296.351.533,62
214.188.305,76
82.163.227,86
74.283.227,86

95,6
95,6
95,7
96,3

-48.118.264,06
6.189.132,46

-43.182.671,30
14.464.258,10

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jednym ze sposobów realizacji wydatków budżetowych jest budżet obywatelski. Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (art. 5a) określa go jako szczególną formę konsultacji społecznych
i podkreśla, że rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub
zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w jego ramach.
W 2019 r. odbyła się V edycja budżetu obywatelskiego, podczas której mieszkańcy zadecydowali
o przeznaczeniu kwoty 600 tys. zł na sfinansowanie pięciu (z 15 zgłoszonych) projektów. Trzy z nich
zlokalizowane były w mieście, a dwa pozostałe w sołectwach. Zestawienie projektów, które otrzymały
wsparcie (wraz z liczbą oddanych na nie głosów) znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 4. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.

L.p.

Tytuł zadania

Obszar miejski
1.
Sportowe południe Nysy
2.
Plac zabaw dla osiedla Rodziewiczówny
3.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza
Korczaka w Nysie

Ważne głosy

1.467
1.379
1.229

Obszar wiejski
1.
2.

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej,
Goświnowic, Hajduk Nyskich i Kopernik
W jedności siła – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjnosportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach
Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice

4.302
3.521

Źródło: https://nysa.eu/dla-mieszkanca/budzet-obywatelski-2/budzet-obywatelski-2019/.

W głosowaniu oddano łącznie 19.586 głosów, z czego 18.299 było ważnych. Wyniki budżetu
obywatelskiego ogłoszono 1 czerwca 2019 r.

Strona 23

Raport o stanie gminy Nysa za rok 2019

2.2. Realizacja polityki inwestycyjnej

W tej części Raportu skoncentrowano się na projektach realizowanych w Nysie w 2019 r., które zostały
sfinansowane ze środków zewnętrznych, pochodzących zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak
i funduszy krajowych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono odpowiednio przypisane do zadań,
pozostałe przedsięwzięcia.
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W 2019 r. Gmina Nysa wdrażała 18 projektów o łącznej wartości 117.139.424,68 zł. Na ich realizację
uzyskała dofinansowanie w wysokości 67.300.366,30 zł; resztę zaś stanowił wkład własny (ok. 42,5%).
Większość przedsięwzięć (łącznie 9) finansowana była ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wkład UE wyniósł ogółem
44.857.290,45 zł, a wkład własny gminy 36.964.145,60 zł. Ponadto, gmina była beneficjentem
środków z:

•

Działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (dofinansowanie UE: 2.232.647,38 zł; wkład gminy 393.996,60 zł);

•

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (INTERREG) (dofinansowanie UE:
2.043.068,52 zł; wkład gminy 360.541,50 zł);

•

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dofinansowanie UE: 223.628,00 zł;
wkład gminy 188.357,32 zł).

Gmina Nysa skorzystała również ze wsparcia funduszy krajowych, w łącznej kwocie 17.943.731,95 zł.
Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych przez gminę w 2019 r. i źródeł ich finansowania
znajduje się w poniższej tabeli.
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Tabela 5. Projekty realizowane przez gminę Nysa w 2019 r. i źródła ich finansowania

L.p.

Tytuł Projektu

Okres realizacji

Wartość całkowita
projektu [w zł]

Uzyskane
dofinansowanie
[w zł]

Wkład gminy
[w zł]

2018-2020

32.730.644,92

10.679.682,42

22.050.962,50

2017-2021

24.700.664,70

19.603.599,87

5.097.064,83

2016-2019

10.135.408,63

4.511.619,73

5.623.788,90

6.1. Infrastruktura drogowa

2017-2020

5.080.025,18

2.802.392,99

2.277.632,19 zł

5.1. Ochrona różnorodności
biologicznej

2018-2020

3.795.239,07

3.225.953,20

569.285,87

5.1. Ochrona różnorodności
biologicznej

2019-2021

1.882.871,94

1.516.952,29

365.919,65

Szczegóły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Budowa dróg i uzbrojenia Regionalnego Parku
Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie
1.
6.1. Infrastruktura drogowa
gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice
i Goświnowice
Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa
3.1.1. Strategie
ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz
2.
niskoemisyjne w miastach
z
inteligentnym
systemem
transportu
subregionalnych
i zakupem taboru niskoemisyjnego
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym
2.2.3. Przygotowanie
terenie FSO w Nysie
3. wartość całkowita 22.803.632,41 zł, w tym wkład
terenów inwestycyjnych na
niefinansowy w formie zakupu gruntów –
obszarach przygranicznych
12.668.223,78 zł

4.

Poprawa płynności ruchu w Subregionie
Południowym poprzez budowę i przebudowę
kluczowych dróg prowadzących do stref
inwestycyjnych i granicy państwa - budowa
drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego
w Nysie
wniosek partnerski: Powiat Prudnicki – lider, Gmina
Prudnik, Gmina Nysa; wartość całkowita
15.260.199,68 zł, dofinansowanie: 9.155.898,40 zł

Ochrona bioróżnorodności w Subregionie
Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik
5.

6.

wniosek partnerski Gmina Nysa – lider, Gmina
Prudnik, Nadleśnictwo Prudnik; wartość całkowita
4.705.880,02 zł, dofinansowanie 3.999.998,01 zł

Ochrona
różnorodności
w Subregionie Południowym
powiatów
głubczyckiego,
i prudnickiego
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L.p.

Szczegóły

Okres realizacji

Wartość całkowita
projektu [w zł]

Uzyskane
dofinansowanie
[w zł]

Wkład gminy
[w zł]

3.2.1. Efektywność
energetyczna w budynkach
publicznych

2017-2019

1.653.217,61

954.918,25

698.299,36

10.3. E-usługi publiczne

2017-2019

1.421.789,00

1.161.675,45

260.113,55

8.2. Włączenie społeczne

2018-2019

421.575,00

400.496,25

21.078,75

81.821.436,05

44.857.290,45

36.964.145,60

2 626 643,98

2.232.647,38

393.996,60

2.626.643,98

2.232.647,38

393.996,60

Tytuł Projektu
wniosek partnerski Gmina Nysa – lider, Powiat
Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Paczków, Gmina
Otmuchów, wartość całkowita 4.794.181,21 zł,
dofinansowanie 3.925.010,15 zł

7.

Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej
na
terenie
Subregionu
Południowego – Termomodernizacja Żłobka
nr 1 w Nysie
wniosek partnerski Powiat Nyski – lider, Gmina Nysa
i inne jst; wartość całkowita 23.720.553,199 zł,
dofinansowanie 17.775.779,22 zł

8.

9.

Rozwój elektronicznych usług publicznych
w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim
w Nysie
Rozwijanie
umiejętności
i
potencjału
uczestników poprzez reintegrację społeczną
i zawodową w CIS w Nysie
wnioskodawca Gmina Nysa, realizator CIS

RAZEM
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zabezpieczenie obszarów chronionych gminy
2.4. Ochrona przyrody
1. Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie –
edukacja ekologiczna
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego

2017-2020
RAZEM

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska (INTERREG)
Wspólne
zarządzanie
konkretnymi
zagrożeniami w regionie Jesenik – Nysa
1. wniosek partnerski Straż Pożarna w Ołomuńcu –

-

2017-2019

1.305.867,00

1.109.986,95

195.880,05

-

2017-2021

1.097.743,02

933.081,57

164.661,45

lider, Gmina Nysa; wartość całkowita 302.690,0 EUR,
dofinansowanie 258.136,50 EUR, kurs 1 EUR=4,3 zł

2.

Centrum
Działań
Wspólnych
–
sieć
kooperacyjna samorządów i NGO miast
partnerskich
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L.p.

Tytuł Projektu

Szczegóły

Okres realizacji

Wartość całkowita
projektu [w zł]

Uzyskane
dofinansowanie
[w zł]

Wkład gminy
[w zł]

2.403.610,02

2.043.068,52

360.541,50

wniosek partnerski Miasto Jesenik – lider, Gmina
Nysa, MiGBP w Nysie, Dom Kultury w Jeseniku;
wartość całkowita projektu 876.532,50 EUR, Gmina
Nysa 267.742,20 EUR, dofinansowanie 227.580,87
zł; kurs 1 EUR=4,1 zł

RAZEM
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach
1. Nyskich – etap – tworzenie przestrzeni
do wspólnych spotkań
Budowa
ciągu
pieszo-rowerowego
2.
w Skorochowie
Rowerem po Ziemi Nyskiej – przyrodniczy rajd
3.
rowerowy

przedsięwzięcie 1.2.1

2020

224.624,17

107.000,00

117.624,17

przedsięwzięcie 2.1.2

2020

144.957,44

90.000,00

54.957,44

-

2019

43.375,63

26.628,00

15.775,71

412.957,24

223.628,00

188.357,32

RAZEM
Fundusze krajowe
Budowa dróg i uzbrojenia Regionalnego Parku
Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie
1.
gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice
i Goświnowice – etap II
Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do
skoku w dal i trójskoku oraz placu
sprawnościowego przy Zespole SzkolonoPrzedszkolnym w Białej Nyskiej, Sali
2.
gimnastycznej
przy
Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym w Niwnicy oraz placu zabaw
edukacji sensorycznej przy Przedszkolu
Integracyjnym nr 5 w Nysie
Zakup
nowego
środka
transportu
3. dostosowanego
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Nysa

Fundusz Dróg
Samorządowych

2019-2020

23.576.902,78

16.503.831,95

7.073.070,83

Program rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej –
edycja 2017

2017-2019

6.143.097,28

1.359.900,00

4.783.197,28

PFRON, Program
wyrównywania różnic między
regionami III - edycja 2018

2019

154.777,33

80.000,00

74.777,33

29.874.777,39

17.943.731,95

11.931.045,44

RAZEM
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.
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2.4 Realizacja polityki w zakresie gospodarki odpadami

Tematyka gospodarki odpadami wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego w gminie, niemniej
ze względu na zakres odpowiedzialności leżący po stronie samorządu lokalnego zdecydowano się na
wydzielenie tego obszaru w formie odrębnego rozdziału.
W 2019 roku na terenie gminy Nysa kontynuowano zadanie narzucone na gminy przepisami ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
w myśl której gmina od 1 lipca 2013 roku zobowiązana była do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych.
W gminie Nysa systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci zostali wszyscy właściciele
nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Odpady
zebrane przez mieszkańców odbierane były w pojemnikach i workach obejmujące następujące frakcje:
papier i tektura – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim, tworzywa sztuczne i metale – pojemnik lub
worek w kolorze żółtym, szkło – pojemnik lub worek w kolorze zielonym, odpady BIO – pojemnik lub
worek w kolorze brązowym oraz odpady zmieszane – pojemnik lub worek w kolorze czarnym.
Z nieruchomości zamieszkałych odbierane były również, w ustalonych terminach, odpady
wielkogabarytowe.
W gminie Nysa w 2019 r. wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości została
podwyższona z 8 zł do 15 zł za osobę zamieszkałą w danej nieruchomości (w przypadku selektywnej
zbiórki) oraz 30 zł za osobę (w przypadku braku segregacji).
Dochody otrzymane z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły
w 2019 r. 11.974.212,20 zł, natomiast wydatki 11.221.916,20 zł. Oznacza to, że gmina
wygospodarowała dochody w kwocie 752.296,00 zł, które w 2020 r. zostały wprowadzone do budżetu
na cele związane z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. na
zapłatę zobowiązania z 2019 r.
W strukturze wydatków wyodrębnić można trzy główne pozycje, tj.:

1. Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania – kwota: 10.648.197,34 zł;
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2. Wydatki na edukację ekologiczną, odbieraniu nieczystości z koszy ulicznych, demontaż,
naprawa, zakup i montaż koszy ulicznych – kwota: 308.793,15 zł;

3. Wydatki na obsługę administracyjną systemu – kwota: 264.925,71 zł.
W gminie w 2019 r. funkcjonowały dwa Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. W GPSZOK przyjmowane były odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny
z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania. W latach 2017-2019 nastąpił widoczny
wzrost ilości odpadów przyjmowanych w tych miejscach (z 1.002,771 Mg w 2017 r. do 2.593,21 Mg
w 2019 r.), co jest efektem działań edukacyjnych i informacyjnych przeprowadzanych przez gminę.
Największy udział (40,2%) w masie zebranych w GPSZOK odpadów miały odpady wielkogabarytowe.

Odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na
terenie gminy Nysa wywożone są do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach
należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. z o.o. W 2019 r. przetworzono tam
57.685 Mg odpadów zmieszanych, z czego 27,51% (15.866,56 Mg) pochodziło z gminy Nysa. Ilość
odpadów ulegających biodegradacji zebrana od właścicieli nieruchomości położonych w gminie Nysa
oraz zlokalizowanych tam Gminnych Punktów Selektywnego Zbioru Odpadów, które zostały poddane
procesowi kompostowania wyniosła w 2019 r. 846,50 Mg.
W ogóle zebranych odpadów największy udział miały zmieszane odpady komunalne odebrane
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Nysa (75,49% ogółu odpadów).
Następne w kolejności były odpady opakowaniowe – 13,02%, a potem odpady podlegające
biodegradacji – 1,29%. Zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości zestawione jest w poniższej tabeli.
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Tabela 6. Zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rodzaj odpadów
Zmieszane odpady komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Odpady wielkogabarytowe
Szkło
Odpady z betonu, gruzu ceglanego
Inne odpady ulegające biodegradacji
Tworzywa sztuczne
Odpady ulegające biodegradacji
Papier i tektura
Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
razem

Masa odebranych odpadów
komunalnych (MG)
15.866,56
1.541,48
819,32
726,04
659,4
335,8
302,06
270,46
167,52
164,06
155,62
9,76
21.018,08

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nysa za 2019 rok.

2.5 Realizacja polityki oświatowej, kulturalnej i sportoworekreacyjnej
Działania oświatowe i kreowanie polityki kulturalnej to wiodące obszary działalności samorządu
lokalnego. Ponadto, z punktu widzenia wydatkowania środków budżetowych, to bardzo ważne obszary
polityki lokalnej.
Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na charakterystyce zagadnień stanowiących zadania
własne gminy z zakresu:

•

edukacji publicznej;

•

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury;

•

kultury fizycznej i turystyki.

2.5.1 Oświata
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W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Nysa była organem prowadzącym dla 8 przedszkoli, 5 szkół
podstawowych oraz 4 zespołów szkół. Ogółem w jednostkach tych, w 176 oddziałach uczyło się 3.408
uczniów, a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 1.424
przedszkolaków. Liczbę wychowanków, oddziałów oraz etatów nauczycielskich w placówkach
oświatowych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Liczba uczniów, oddziałów oraz etatów nauczycielskich w publicznych jednostkach oświatowych

L.p.

Jednostka oświatowa

Przedszkola
1.
Przedszkole nr 1 w Nysie
2.
Przedszkole nr 5 – Integracyjne w Nysie
3.
Przedszkole nr 6 w Nysie
4.
Przedszkole nr 8 w Nysie
5.
Przedszkole nr 9 w Nysie
6.
Przedszkole nr 10 w Nysie
7.
Przedszkole nr 12 w Nysie
8.
Przedszkole nr 14 w Nysie
Szkoły podstawowe
1.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa
2.
Sportowego w Nysie
3.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie
4.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami
5.
integracyjnymi w Nysie
Zespoły szkolono-przedszkolne
1.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach
3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach
4.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba etatów
nauczycieli

125
104
125
125
100
208
267
142

5
7
5
5
4
10
17
9

12,10
28,03
11,72
11,76
11,64
23,76
30,21
13,96

640

28

73,76

426

23

68,53

636
570

25
32

77,54
95,18

770

37

108,78

75*+136**
53*+83**
39*+48**
63*+99**

3*+8**
3*+8**
2*+7**
3*+8**

31,38
22,48
20,63
25,29

* przedszkole; ** szkoła
Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Nysie.

Na terenie gminy Nysa funkcjonują również szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone przez inne
niż gmina organy prowadzące. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych uczyło się 354
uczniów, a z opieki przedszkolnej korzystało 285 wychowanków.
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Dodatkowo, na terenie gminy Nysa funkcjonuje 1 klub dziecięcy i 7 żłobków, w tym dwa żłobki gminne.
Placówki te działają na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2019 r. poz. 409). W żłobkach gminnych opieką objętych było 172 dzieci. Do pozostałych
placówek uczęszczało 151 dzieci.
W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nysa
realizowane są działania zgodne ze Strategią oświatową
zatwierdzoną uchwałą Nr LIII/794/18 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii oświatowej
gminy Nysa.
W placówkach zapewnione są bezpieczne warunki nauki
i wychowania, standard infrastruktury i wyposażenia jest systematycznie podnoszony.
W szkołach i przedszkolach funkcjonuje monitoring, dodatkowo w przedszkolach – domofony
zapewniające bezpieczne warunki pobytu dzieci w placówce. W każdej placówce zapewniono
specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W przedszkolach zatrudnieni są pedagog
i psycholog,

którzy

dyżurują

w poszczególnych

placówkach

według

miesięcznego

grafiku.

W Przedszkolu nr 5 i nr 10 ze względu na dużą liczbę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
zatrudnieni są odrębnie psycholodzy. We wszystkich przedszkolach oraz klasach I-III szkół
podstawowych zapewniono zajęcia logopedyczne dla zdiagnozowanych grup podopiecznych.
W szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych są zatrudnieni pedagodzy i psycholodzy oraz logopedzi.
Wszyscy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są specjalistyczną opieką zgodnie
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W szkołach funkcjonują klasy integracyjne (SP nr 10, SP nr 1, SP nr 5), a także klasy specjalne (SP nr 10).
Wsparcie dla dzieci przedszkolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane w Przedszkolu
nr 5 uzupełniono o utworzone w Przedszkolu nr 10 oddziały specjalne. Uczniom ze szkół w zespołach
szkolno-przedszkolnych w Białej Nyskiej, Goświnowicach, Kopernikach i Niwnicy (dzięki zawartym
porozumieniom) zapewniono opieką stomatologiczną realizowaną przez NZOZ Partner-Dental
dysponujący tzw. dentobusem. Dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 10 w Nysie zawarto odrębne
porozumienia. We wszystkich szkołach pracują pielęgniarki (kontrakt z NFZ). W przedszkolach opiekę
pielęgniarską zapewnia pielęgniarka zatrudniona przez gminę.
Zgodnie z przyjętymi założeniami uczniowie wyróżniający się w pracy społecznej na rzecz szkoły
i środowiska są nagradzani wyjazdem wakacyjnym. W 2019 r. na kolonię do ośrodka wypoczynkowego
w Rudnie (Wielkopolska) wyjechało 30 osób (wartość zadania wyniosła 49.800 zł).
Zgodnie z uchwałą nr XI/170/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany

uchwały nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad
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udzielania stypendium dla uczniów oraz uchwałą nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25
września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów
przyznawane są stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz artystyczne. W październiku 2019 r.
udzielono 136 stypendiów naukowych i sportowych. Ich łączna wartość za 2019 r. wyniosła 112.920 zł.
Stypendia artystyczne w 2019 r. otrzymało 40 uczniów, łączna kwota stypendiów wyniosła 30.900 zł.
Ocena działalności jednostek oświatowych dokonywana jest
na podstawie wielu różnorodnych kryteriów – w przypadku
szkół podstawowych do najpopularniejszych należą wyniki
egzaminu kończącego edukację na tym poziomie. Ze względu
na zmiany w systemie oświaty, w 2019 r. przeprowadzono
dwa tego typu egzaminy – gimnazjalny oraz ośmioklasisty.
Weryfikacja wiedzy gimnazjalistów odbyła się po raz ostatni w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. Wyniki
osiągnięte przez uczniów z gminy Nysa przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (2019 r.)
Część
Część mat.Jęz.
Jęz. angielski
Jęz. niemiecki
humanistyczna
przyrodnicza
francuski
JP
H+W
M
PRZY
P
R
P
R
P
Województwo opolskie
Liczba uczniów
7.489
7.489
7.489
7.489
5.715
5.608
1.754
495
12
Średni wynik %
60,4
56,6
40,3
48,2
68,9
52,4
62,9
62,5
84,8
Powiat nyski
Liczba uczniów
1.067
1.067
1.067
1.067
978
930
87
38
2
Średni wynik %
58,6
54,7
37,0
45,6
63,3
46,3
54,6
29,3
72,5
Gmina Nysa
Liczba uczniów
462
462
462
462
428
423
32
10
2
Średni wynik %
61,7
58,0
42,0
48,2
70,2
54,4
53,8
26,9
72,5
DIECEZJALNE GIMNAZJUM W NYSIE
Liczba uczniów
39
39
39
39
37
36
2
1
0
Średni wynik %
78,6
70,9
62,9
68,6
93,2
87,1
97,5
100,0
0,0
GIMNAZJUM NR 2 IM. KARPATCZYKÓW W NYSIE
Liczba uczniów
124
124
124
124
106
106
18
0
0
Średni wynik %
57,5
52,5
31,5
41,5
64,6
48,9
49,4
0,0
0,0
GIMNAZJUM NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NYSIE
Liczba uczniów
150
150
150
150
140
138
10
9
0
Średni wynik %
60,9
58,5
46,2
48,8
69,2
51,5
48,3
18,8
0,0
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 SPECJALNE W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE
Liczba uczniów
11
11
11
11
11
11
0
0
0
Średni wynik %
44,4
46,3
22,8
40,7
48,8
29,1
0,0
0,0
0,0
KLASY GIMNAZJALNE W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE SZTUK PIĘKNYCH
Liczba uczniów
30
30
30
30
29
29
1
0
0
Średni wynik %
64,2
59,3
38,5
45,8
76,3
59,2
70,0
0,0
0,0
GIMNAZJUM NR 4 W NYSIE
Liczba uczniów
64
64
64
64
62
61
0
0
2
Średni wynik %
68,7
66,1
56,5
55,3
80,3
68,5
0,0
0,0
72,5
GIMNAZJUM SPORTOWE W NYSIE
Liczba uczniów
44
44
44
44
43
42
1
0
0
Średni wynik %
53,7
49,9
25,0
40,0
53,7
32,5
83,0
0,0
0,0
JP – język polski; H+W – historia i WOS; M – matematyka; PRZY – przedmioty przyrodnicze; P – podstawowy; R - rozszerzony
Źródło: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_G_192/1607.pdf.
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Z kolei w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. uczniowie realizujący nową podstawę programową po raz
pierwszy przystępowali do egzaminu ośmioklasisty. Osiągnięte przez nich wyniki przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 9. Wyniki egzaminu ośmioklasisty – szkoły dla których Gmina Nysa jest organem prowadzącym (2019 r.)

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Województwo opolskie
Liczba uczniów
7.888
7.888
6.825
1.103
Średni wynik %
60,8
43,5
58,5
54,6
Powiat nyski
Liczba uczniów
1.061
1.061
972
90
Średni wynik %
58,6
39,5
58,3
42,2
Gmina Nysa
Liczba uczniów
491
491
466
26
Średni wynik %
60,7
43,3
64,2
28,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W NYSIE - SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W NYSIE
Liczba uczniów
49
49
49
0
Średni wynik %
51,0
36,2
52,1
0,0
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIAŁEJ NYSKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO
W BIAŁEJ NYSKIEJ
Liczba uczniów
11
11
11
0
Średni wynik %
72,2
36,4
65,6
0,0
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOPERNIKACH - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KOPERNIKACH
Liczba uczniów
5
5
5
0
Średni wynik %
61,2
32,6
28,0
0,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W NYSIE
Liczba uczniów
89
89
83
6
Średni wynik %
67,9
48,9
71,6
46,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W NYSIE
Liczba uczniów
99
99
95
4
Średni wynik %
66,6
44,3
73,6
25,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE
Liczba uczniów
70
70
70
0
Średni wynik %
55,3
44,2
61,6
0,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NYSIE
Liczba uczniów
91
91
81
11
Średni wynik %
52,9
35,6
55,2
18,7
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOŚWINOWICACH - SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚWINOWICACH
Liczba uczniów
10
10
5
5
Średni wynik %
62,6
48,0
59,8
31,6
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIWNICY - SZKOŁA PODSTAWOWA W NIWNICY
Liczba uczniów
11
11
11
0
Średni wynik %
58,7
29,9
51,9
0,0
Źródło: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_E8_192/1607.pdf.
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Mając na uwadze komfort pracy uczniów i nauczycieli Gmina Nysa zrealizowała w 2019 r. szereg
inwestycji, których łączny koszt wyniósł 3.788.670,30 zł. Zadania inwestycyjne na rzecz placówek
oświatowych i żłobków zestawione są w poniższej tabeli.
Tabela 10. Zadania inwestycyjne wykonane przez na rzecz placówek oświatowych i żłobków w 2019 r.

L.p.

Jednostka oświatowa

1.
2.

Przedszkole nr 6 w Nysie
Przedszkole nr 8 w Nysie

3.

Przedszkole nr 9 w Nysie

4.

Przedszkole nr 14 w Nysie

5.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Nysie

6.
7.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie

8.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie

9.

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami
integracyjnymi w Nysie

10.
11.
12.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej
Nyskiej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kopernikach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy

Zakres prac
•
•
•
•

modernizacja elewacji z dociepleniem budynku
remont dachu
remont dachu
przywrócenie funkcjonalności pomieszczeń na poddaszu
(adaptacja na gabinety specjalistyczne)
• opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
elewacji
• przywrócenie funkcjonalności kuchni i stołówki
• zmodernizowanie oświetlenia sali gimnastycznej
•
•
•
•
•
•

oddanie do użytku kuchni oraz stołówki
modernizacja placu zabaw
przywrócenie funkcjonalności kuchni i stołówki
wymiana ogrodzenia i montaż urządzeń na placu zabaw
oddanie do użytku kuchni oraz stołówki
przystosowanie sali w budynku przy ul. Prusa
do wydawania posiłków
• audyt energetyczny
• zakończenie budowy boiska
• wyremontowanie dachu w przedszkolu
• przekazanie do użytku nowego placu zabaw
• oddanie do użytku sali gimnastycznej, dwóch sal
lekcyjnych i zaplecza sanitarnego
• zmodernizowanie elewacji budynku szkoły

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Nysie.

Zmierzając do poprawy jakości świadczonych usług i efektów kształcenia placówki oświatowe
uczestniczą także w wielu projektach. Dzięki nim prowadzą dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia,
pozyskują środki na pomoce dydaktyczne, nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i podnoszą
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kompetencje, uczniowie mają możliwość prowadzenia wspólnych działań z rówieśnikami z innych
krajów. W 2019 r. źródłem finansowania tych przedsięwzięć były m.in.:

1. Fundusze UE, które umożliwiły realizację następujących projektów:
•

„Wszystko zaczyna się w przedszkolu” (wartość projektu: 585.636,40 zł; dofinansowanie
84,98%),

•

„Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej
Eksperymentownia w Gimnazjum Nr 2 w Nysie” (wartość projektu: 514 575,79 zł;
dofinansowanie 95%),

•

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Nysa” (wartość projektu:
1.333.210,32 zł; dofinansowanie 95%);

2. Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przeznaczono na:
•

doposażenie pracowni przedmiotowych w SP nr 3 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Białej Nyskiej,

•

doposażenie nowo wybudowanych sal lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Niwnicy.

2.5.2 Kultura
Gmina Nysa realizuje politykę kulturalną poprzez wsparcie organizacji
pozarządowych oraz instytucji kultury.
Instytucjom kultury udzielono w 2019 r. dotacje, które zestawione są
w poniższej tabeli.
Tabela 11. Wsparcie dla instytucji kultury udzielone przez gminę Nysa w 2019 r.

Dotacja
Nyski Dom Kultury
Podmiotowa na sfinansowanie działalności bieżącej
Remont dachu NDK nad widownią i sceną wraz z montażem
Wykonanie projektu oraz wkład do projektu wentylacji budynku NDK
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Podmiotowa na sfinansowanie działalności bieżącej
Na realizację zadań biblioteki powiatowej
Wkład własny projektu "Centrum działań wspólnych"
Dofinansowanie remontu pomieszczeń czytelni i Mediateki oraz ich wyposażenia
Zakup drukarki 3D
Zakup wyposażenia

Kwota [w zł]
2.143.800,00
106.536,83
9.548,00
1.724.515,00
25.000,00
629,45
43.099,20
4.000,00
14.252,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.
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Przedmiotem działania Nyskiego Domu Kultury (NDK) jest prowadzenie wielokierunkowej działalności
kulturalnej w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji ruchu artystycznego oraz
upowszechniania kultury, która realizowana jest m.in. przez:
•

edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

•

rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

•

kultywowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego,

•

tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie ruchu artystycznego przez prowadzenie
zespołów artystycznych,

•

tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego
i artystycznego,

•

współpracę,

w

tym

międzynarodową,

z

placówkami

oświatowymi,

instytucjami

i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury
i sztuki,
•

organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, imprez plenerowych,
wystaw, warsztatów, odczytów i kół zainteresowań,

•

gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

•

ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami.

W 2019 r. NDK nadzorował 145 wydarzeń scenicznych, 17 wydarzeń plenerowych i 2 akcje
charytatywne. Zrealizował 75 wydarzeń niebiletowanych, a w kasie NDK sprzedano 7.957 biletów (bez
sprzedaży przez organizatorów wydarzeń). W ramach swojej działalności podmiot ten osiągnął
przychody w wysokości 3.452.645,30 zł i poniósł wydatki równe 3.934.394,04 zł.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie jest instytucją, której głównym celem jest zachowanie
dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie i zapewnianie dostępu do zasobów i dorobku nauki
i kultury polskiej oraz światowej. MiGBP w Nysie posiada następujące filie:

1.

Filia nr 3 przy ul. Bolesława Prusa,

2.

Filia nr 4 przy ul. Wandy Pawlik,
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3.

Filia w Białej Nyskiej,

4.

Filia w Goświnowicach,

5.

Filia w Hajdukach Nyskich,

6.

Filia w Kopernikach,

7.

Filia w Kubicach,

8.

Filia w Lipowej,

9.

Filia w Wierzbięcicach,

10.

Filia w Złotogłowicach.

W bibliotekach tych zgromadzonych jest 108.807
książek, 447 oprawionych roczników, czasopism oraz
1.940 jednostek innych zbiorów (min. audiobooki,
multimedia, kartografia, gry itp.).
W 2019 r. zakupiono ogółem 4.257 woluminów na
kwotę 99.151,57 zł oraz 231 jednostek zbiorów
specjalnych na kwotę 6.929,72 zł. W darze biblioteka
otrzymała 466 woluminów na kwotę 5.934,00 zł (łącznie wpłynęły 4.954 woluminy). Osiągnięto wskaźnik
zakupu książek: 7,82 wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena książki wynosiła 23,29 zł. Ponadto,
zaprenumerowano 52 tytuły czasopism na kwotę 12.426,84 zł. Od redakcji, instytucji i osób prywatnych
Biblioteka otrzymuje nieodpłatnie 5 tytułów gazet i czasopism.
W 2019 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się 727 imprez i przedsięwzięć
czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych. We wszystkich tych wydarzeniach wzięło udział 41.829 osób.
Bardzo ważnym elementem działalności Biblioteki jest organizacja szkoleń (podczas których uczniowie
szkół podstawowych zapoznają się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych, wyszukują
informacje na dany temat w materiałach bibliotecznych i sporządzają notatki) i lekcji bibliotecznych
(związanych ze świętami i rocznicami czy otaczającym światem). W 2019 r. odbyło się 88 takich spotkań.
Nyska biblioteka prowadzi też szeroką działalność wystawienniczą.
Podstawowe informacje o Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej zestawione są w poniższej tabeli.
Tabela 12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w 2019 r. – podstawowe informacje

Wyszczególnienie
liczba uczestników imprez
liczba wypożyczeń z księgozbioru
liczba czytelników, w tym uczniów
liczba oddziałów

Wartość
41.829
176.969
8.480 (w tym osoby uczące się: 1892)
11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.
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W 2019 r. MiGBP pozyskała wsparcie finansowe z:

1.

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych (dotacja
w wysokości 39.795 zł);

2.

Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 na realizację projektu „Centrum
Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich” (środki
w wysokości 179.655 EUR).

Gmina Nysa w 2019 roku wsparła również organizacje pozarządowe działające w sferze kultury kwotą
80.000,00 zł. Szczegółowy wykaz dofinansowanych organizacji przedstawia poniższa tabela:
Tabela 13. Wsparcie dla organizacji pozarządowych udzielone przez gminę Nysa w 2019 r.

Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska
Fundacja BARDZIEJ BYĆ
Fundacja ART OF MUSIC
Stowarzyszenie Artystyczne Miłośników Folkloru
Stowarzyszenie PRO SCHOLA MUSICA przy PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie
Fundacja Nysa Fortom Forty Nysie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie
Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki
Stowarzyszenie Międzyszkolny Zespół Folklorystyczny MAŁA NYSA
Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy

Dofinansowanie
kwota [w zł]
8.000,00
4.500,00
12.000,00
20.500,00
5.600,00
7.000,00
3.400,00
11.000,00
4.000,00
4.000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

2.5.3 Kultura fizyczna i sport
W 2019 r. Gmina Nysa wydatkowała na działania
w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.071.928,22 zł,
z czego 430.000,00 zł stanowiła kwota dotacji przekazana
na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu,
a 93.000,00 zł – kwota dotacji przekazana na wsparcie
realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegółowy wykaz wspartych przedsięwzięć zawiera poniższa
tabela.
Tabela 14. Wykaz zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wspartych przez gminę Nysa w 2019 r.
L.p.

Podmiot

Tytuł zadania

Przyznana dotacja
[w zł]

Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu
1.

Klub Sportowy POLONIA
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L.p.
2.
3.
4.
5.
6.

Podmiot
Ludowy Klub Sportowy Rusocin
Uczniowski Klub Sportowy Nyska Szkoła
Tenisa
Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet
Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych
Aktywna Nysa
Klub AZS PWSZ Nysa

Międzyszkolny
Uczniowski
Klub
Sportowy GIM 2 Nysa
Międzyszkolny
Uczniowski
Klub
8.
Sportowy GIM 2 Nysa
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
9.
Dwójka
10. Uczniowski Klub Sportowy Plejada
7.

11. Nyska Formacja Obronno-Taktyczna
12. Klub Żeglarski NYSA
13. Klub AZS PWSZ Nysa
14. Uczniowski Klub Sportowy GEKON
15. Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne
16. Klub sportowy LUKS Nysa

Przyznana dotacja
[w zł]

Tytuł zadania
LKS „Rusocin” w rozgrywkach piłkarskich
2019 r.
Z nyskich kortów na światowe areny

23.000,00
2.000,00

Szkolenie z zakresu piłki siatkowej kobiet
Szkolenie i udział w rozgrywkach seniorskich
piłki siatkowej
Rozwój i upowszechnianie piłki siatkowej
w kategorii młodzików, kadetów, juniorów
na terenie gminy Nysa
Królowa Sportu

40.000,00
100.000,00
65.000,00
23.000,00

Karate Kyokushin

5.000,00

Szkolenie dziewcząt w hokeju na trawie

13.000,00

Szkolenie chłopców w hokeju na trawie
Organizacja i realizacja działalności sportowej
dla członków NFOT
Żeglarstwo regatowe – sposób na sportowe
życie
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz prowadzenie
profesjonalnych rozgrywek ligowych seniorów
w zakresie tenisa stołowego
Szachowa szkoła dla najmłodszych
Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce
sportowej kobiet i mężczyzn
Rozwój dyscypliny – tenis stołowy

11.000,00

Razem

430.000,00

Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nyski
Klub
Sportowo-Turystyczny Zajęcia w sekcjach sportowych osób
1.
Niewidomych i Słabowidzących "ATUT"
niepełnosprawnych
2. Nyski Szkolny Związek Sportowy
Nyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
3. Nyski Szkolny Związek Sportowy
Aktywność na sportowo życie na zdrowo
„Bądź aktywny od przedszkolaka”. Piłka nożna
4. Uczniowski Klub Sportowy SPORTING Nysa
dla dzieci w wieku 5-13 lat
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
5.
Mali piłkarze z Goświnowic – część IV
Goświnowice
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała W zdrowym ciele zdrowy duch zajęcia sportowe
6.
Nyska
dla dzieci
7. Klub Sportowy Bloodline GYM NYSA
Zajęcia kickboxingu dla młodzieży z gminy Nysa
8. Stowarzyszenie Nasza Lipowa
Szkółka piłkarska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
9.
III Turniej o puchar sołtysa
Goświnowice
Mistrzostwa Ochotniczych Straży Pożarnych
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy
w Piłce Nożnej – Piłka na okrągło
11. Klub Żeglarski NYSA
Regaty Żeglarskie Mistrzostwa Nysy
12. Klub Żeglarski NYSA
Regaty Żeglarskie o Puchar Nysy
Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci
13. Uczniowski Klub Sportowy SPORTING Nysa
w wieku 5-12 lat
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
14.
Zajęcia ruchowo-taneczne „SENIORSZOK VIII”
„GIM 2” w Nysie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ruch
to
zdrowie!
Aktywni
Seniorzy
15.
Goświnowice
z Goświnowic.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia
16.
Nyska
sportowe dla osób starszych
Razem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

5.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
28.000,00
5.000,00

8.000,00
40.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
93.000,00
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2.6 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

2.6.1 Ochrona zdrowia
Wydatki poniesione przez gminę Nysa na ochronę zdrowia wyniosły w 2019 r. 1.306.464,08 zł, z czego
wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9%. Działania podejmowane w tym obszarze koncentrowały się przede
wszystkim na realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 201720212 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa
na rok 2019.
Przedsięwzięcia na rzecz zwalczania narkomanii
podjęte przez gminę Nysa polegały na zleceniu
realizacji dwóch zadań, tj. „Szkoła wolna od
narkotyków – Wakacje bez używek” i „Nie daj się
oszukać – dopalacz to też narkotyk”. Z kolei
działania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi realizowane były przez Wydział
Rozwoju Polityki Społecznej poprzez zlecenia zadań podmiotom zewnętrznym i bezpośrednio przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.
W grupie zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej znalazły się:

•

udzielenie dotacji na zadania polegające na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Nysa uzależnionych od alkoholu i doznających
przemocy (z tej formy wsparcia skorzystały łącznie 584 osoby);

•

udzielenie dotacji na zadanie pt. „Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin – edycja
2019” (wsparciem objęto 158 osób);

•

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym polegające między innymi na
prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

•

prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie. W 2019 r. Komisja
przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące z 245 osobami nadużywającymi

2

Przyjęty uchwałą Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021.
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alkoholu i stosującymi przemoc; wydała 82 postanowienia dot. zaopiniowania lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych; wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 82 osób;

•

powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Muzyka, zabawa,
nauka” oraz projektu pt. „Uczymy się zdrowego odżywiania” (z projektu skorzystało 119 dzieci
oraz pośrednio ich rodzice/opiekunowie);

•

powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji zadania polegającego na
organizacji wypoczynku z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
będącego uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi;

•

powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Nysa miastem
MOCY bez przemocy” (w projekcie udział wzięły 44 osoby);

•

powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających w Noclegowni
i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Nysie – edycja II” (w projekcie wzięło udział 20 osób
bezdomnych);

•

powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. „Warsztaty
aktywizacji zawodowej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie”;

•

powierzenie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Nysa organizacji
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia;

•

organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach programu profilaktycznego „Apteczka
Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” (w warsztatach wzięło udział 64 uczestników);

•

udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (w kampanii uczestniczyło
łącznie: 3.389 uczniów);

•

zlecenie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń
społecznych dla gminy Nysa.

Wśród zadań zrealizowanych przez OPS należy wymienić:

•

prowadzenie świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

•

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających
w noclegowni,

•

przeciwdziałanie przemocy w mieście,

•

prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej klientów OPS.
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2.6.2 Pomoc społeczna
Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem gminy, gdyż działania
realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Przedsięwzięcia
dotyczące pomocy społecznej, podejmowane przez gminę, obejmują zarówno wsparcie materialne, jak
i rzeczowe oraz usługi, zmierzające do zapewnienia zaspokojenia niezbędnych potrzeb,
usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
Wskazane powyżej zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, ale także innych aktów prawnych,
m.in. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także uchwał Rady
Miejskiej w Nysie.
Za wykonywanie tych zadań odpowiada w znacznej
części Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który
jest

samodzielną

jednostką

samorządową,

powołaną uchwałą Nr XI/70/90 Rady Narodowej
w Nysie z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie
utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Na przestrzeni lat zakres działań Ośrodka systematycznie wzrasta – w 2019 r. obejmował on różnorodne
czynności ukierunkowane na wsparcie osób i rodzin mieszkających na terenie gminy.
W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 1.039 rodzinom, składających się z 1.869 osób,
co stanowiło 4,0 % mieszkańców gminy Nysa. Pomoc obejmowała zarówno świadczenia pieniężne,
jak i niepieniężne oraz usługi. Wszystkie formy wsparcia były dostosowane do aktualnych problemów
lokalnej społeczności i zależały m.in. od zatrudnienia, sytuacji zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.
Wśród typów rodzin objętych pomocą społeczną największą grupę stanowiły jednoosobowe
gospodarstwa domowe.
W ramach czynności realizowanych w 2019 r. udzielane było wsparcie finansowe osobom i rodzinom,
które nie przekroczyły wskazanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
kryterium dochodowego. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło ono 701 zł, natomiast dla osoby
w rodzinie 528 zł.
Najczęstsze powody udzielania pomocy społecznej w 2019 r. zestawione są w poniższej tabeli.
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Tabela 15. Główne przyczyny udzielania pomocy społecznej przez gminę Nysa w 2019 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Długotrwała lub ciężka choroba
Ubóstwo
Niepełnosprawność
Bezrobocie
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Alkoholizm
Bezdomność
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

699
614
588
280
130

Liczba osób
w rodzinach
1.151
975
941
652
391

74
62
74
13

304
83
75
19

Źródło: Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2019 rok.

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez gminę ustalane jest prawo do świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia pieniężne mogą polegać
m.in. na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków, a świadczenia
niepieniężne

wykonuje

się

m.in.

poprzez

organizowanie

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym, specjalistycznych
w miejscu zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej.
Pierwszy rodzaj zasiłków stanowią zasiłki celowe, przyznawane w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby
bytowej. Druga grupa zasiłków to zasiłki okresowe, wypłacane np. z uwagi na bezrobocie. Trzecia
kategoria dotyczy zasiłków stałych, polegających na udzielaniu pomocy dla osób niezdolnych do pracy
ze względu na niepełnosprawność lub wiek. Wskazane powyżej rodzaje zasiłków wraz z wydatkowaną
kwotą przedstawia poniższa tabela.
Tabela 16. Zasiłki wraz z liczbą osób objętych wsparciem i wydatkowaną kwotą w 2019 r.

Rodzaj zasiłku
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe

Liczba osób

Kwota [w zł]

362

1.911.690,00

368
572

497.021,00
158.724,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2019 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizował dożywianie w ramach wieloletniego programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” poprzez finansowanie posiłków dzieciom do lat 7 oraz dzieciom
w wieku szkolnym. Pomocą w zakresie dożywiania w 2019 r. objętych było łącznie 145 osób, a roczny
koszt realizacji programu wyniósł 722.430 zł (środki własne gminy stanowiły
20% wartości programu, tj. 144 486 zł). Ponadto osobom, które nie
spełniają kryterium dochodowego, ale potrzebują wsparcia, udzielana jest
pomoc ze środków własnych gminy. W 2019 r. jej koszt wyniósł ogółem
54.558 zł.
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Gmina realizowała także usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób samotnych, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osób, które mają
rodzinę, ale bliscy czy też wspólnie zamieszkujący nie są w stanie tej pomocy zapewnić. W 2019 r. z usług
opiekuńczych skorzystało 187 osób. Zrealizowany dochód z tytułu odpłatności za usługi wyniósł
158.023,35 zł. zaś koszt ich realizacji 740.102,51 zł. Ponadto, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). W 2019 r. objęto nimi 140 osób, u których
zrealizowano prawie 29 tys. godz., a łączny koszt tej działalności wyniósł 955.391,25 zł (przy odpłatności
świadczeniobiorców równej 91.205,09 zł).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zajmuje się także pracą socjalną ukierunkowaną na przywrócenie
zdolności do samodzielnego funkcjonowania osób korzystających z pomocy społecznej. W 2019 r.
świadczyło ją 29 pracowników, którzy objęli wsparciem ponad 1,4 tys. rodzin.
Kolejnym działaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie mającym na celu
zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności była działalność Zespołu ds. Pomocy Dziecku
i Rodzinie. Został on powołany zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
nr 26/2014. W 2019 r. działaniami w ramach Zespołu objęto 171 rodzin, które dzięki opracowanym,
indywidualnym planom otrzymały szansę na rozwiązanie aktualnych problemów oraz przezwyciężanie
sytuacji kryzysowych. Od stycznia do grudnia 2019 r odbyły się łącznie 652 posiedzenia Zespołu.

Gmina, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2133), wypłaca ze środków budżetowych dodatki mieszkaniowe, które stanowią formę pomocy dla
osób nie będących w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
W 2019 r. na pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczono 488.355,79 zł, wydając 541
decyzji przyznających świadczenie.
Na terenie gminy, w ramach programu wsparcia rodziny, realizowany jest Program pn. „Nyska Karta
Dużej Rodziny”. W ramach programu NKDR, rodziny posiadające trójkę i więcej dzieci mogą skorzystać
z ulg, m.in. w opłacie żłobkowej, dopłacie do biletów miesięcznych dla uczniów.
W 2019 r. z Karty Dużej Rodziny skorzystało 432 rodzin z gminy Nysa, zostały wydane 1.023 karty.
Działalność gminy w zakresie pomocy społecznej polega również na udzielaniu świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. Ogólne zestawienie form wsparcia w tym obszarze zawiera poniższa tabela.
Tabela 17. Wybrane formy wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2019 r.

Działanie
Zasiłek rodzinny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny
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Dodatki do zasiłków rodzinnych
Świadczenie rodzicielskie
Specjalny zasiłek opiekuńczy

1.492.345,00
1.268.076,00
321.124,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2019 rok.

Gmina Nysa była również odpowiedzialna za system wsparcia dotyczący świadczeń alimentacyjnych, na
które w 2019 r. przeznaczono 2.084.605 zł, wypłacając 5.053 świadczeń.
Podsumowując należy wskazać, iż łączne wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie wyniosły
w 2019 r. 69.801.446,28 zł, w tym:

1. Z budżetu państwa / zadania zlecone – 56.098.318,28 zł;
2. Z budżetu gminy – 8.676.213,05 zł.
W 2019 roku gmina realizowała w obszarze pomocy społecznej liczne projekty, w tym m.in.:

•

„Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”
(wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 271.644,12 zł);

•

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez
nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” (wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły
93.587,32 zł);

•

„Włączenie społeczne w gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” (wydatki za
okres sprawozdawczy wyniosły 297.815,09 zł);

•

„Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” (wydatki za okres
sprawozdawczy wyniosły 114.348,90 zł);

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawarto w Informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie za 2019 rok.

2.6.3 Działania na rzecz seniorów
Na terenie gminy działają dwa kluby seniora: Klub Senior+ i Klub Senior+ II. Kluby te zostały
dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
Pierwszy rozpoczął działalność 1 października 2018 r., podczas gdy drugi niemal rok później - 23
października 2019 r. Każdy z nich jest przeznaczony dla 20 mieszkańców z terenu gminy Nysa, którzy
ukończyli 60 rok życia. Są to miejsca spotkań, integracji, aktywizacji, rozwijania i poszerzania
zainteresowań, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne,
jak i aktywizujące społecznie.
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W maju 2018 r. Gmina Nysa przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta Seniora – edycja lokalna dzięki
czemu seniorzy z terenu gminy (po wyrobieniu Nyskiej Karty Seniora) mogą korzystać ze zniżek
na wybrane produkty i usługi. Wśród firm, które przystąpiły do programu znajdują się między innymi:
•

uzdrowiska,

•

ośrodki zdrowotno-medyczne,

•

ośrodki rehabilitacyjne,

•

ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie),

•

akademie językowe,

Od początku akcji wydano 1500 kart. Pozyskano 20 partnerów do programu.

Gmina Nysa realizuje również działania na rzecz osób starszych za pośrednictwem Dziennego Domu
Pobytu. Jego podstawową funkcją jest wspieranie osób starszych w celu podniesienia efektywności
oddziaływań pomocowych w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej.
Organizowane zajęcia są dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca
motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności.
Ważniejsze zorganizowane imprezy w 2019 r. to :
•

Spotkanie Noworoczne,

•

Piknik Bajkowe Lato,

•

Dzień Babci i Dziadka ,

•

Kajakiem po stawie,

•

Spotkanie

•

Wykład pt. Kozarzewski-

poświęcone

J. Kozarzewskiemu,

bohater swoich czasów

•

Walentynki,

•

Dzień Zaduszny,

•

Zabawa karnawałowa,

•

Święto Niepodległości,

•

Tłusty czwartek,

•

Dzień Otwarty,

•

Dzień Kobiet,

•

Zabawa Andrzejkowa,

•

Śniadanie Wielkanocne,

•

Mikołajki,

•

Dzień Matki i Ojca,

•

Jasełka,

•

Piknik międzypokoleniowy

•

Wigilia.

z Julianem Tuwimem,
Dzienny Dom Pobytu w Nysie w 2019 r. wypracował 770.054,44 zł dochodu, poniósł wydatki
w wysokości 1.044.052,51 zł. Rok 2019 został zakończony kwotą zobowiązań w wysokości 3.534,06 zł
(głównie za energię – cieplną i elektryczną). W Dziennym Domu Pobytu w 2019 r. wykonano remont
przeciekającego dachu wejścia ewakuacyjnego, po przejściu ulewnego deszczu, we wrześniu, na kwotę
5.230,00 zł. W związku z przypadającym w październiku 2019 r. 35-leciem Domu Gmina Nysa przekazała
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dodatkowe środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł na zakup i montaż altany ogrodowej dla
pensjonariuszy DDP.

2.6.4 Gminne Centrum Wsparcia III Sektora
W dniu 23 sierpnia 2019 r. została zawarta pomiędzy Agencją Rozwoju Nysy Sp. z o. o. a Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Nysie umowa najmu pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Centrum Wsparcia
III Sektora z przeznaczeniem na Klub Rodzica, Centrum Streetworkingu, Klub Aktywizacji Zawodowej,
Świetlicę Socjalną z Programem Zajęć Socjoterapeutycznych, Gminne Centrum Organizacji
Pozarządowych.

Klub Rodzica i Centrum Streetworkingu zostały utworzone w ramach projektu „Włączenie społeczne
w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” (współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020).
Jego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie
lub zagrożonych wykluczeniem – włączenie społeczne.
W ramach Klubu Rodzica wsparcie skierowane było do 50 osób (25 dorosłych i 25 dzieci). Z kolei liczba
uczestników objętych wsparciem w ramach Centrum Streetworkingu wyniosła 25 osób (dzieci/młodzież
w wieku od 8 do 18 roku życia). Działania w ramach Centrum Streetworkingu w Gminnym Centrum
Wsparcia III Sektora rozpoczęły się od września 2019 r. i kontynuowane będą w ramach kolejnej edycji
w 2020.
Od listopada 2019 r. w Klubie Integracji Społecznej/Klubie Aktywizacji Zawodowej realizowano projekt
„Warsztaty aktywizacji zawodowej dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie” finansowany
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Wsparcie
było skierowane do 20 osób bezrobotnych będących Klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Działania w ramach Klubu Integracji Społecznej/Klubu Aktywizacji Zawodowej rozpoczęły się od
listopada 2019 r. i trwały do grudnia 2019 r.
W Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora działają ponadto Świetlica Socjalna z Programem Zajęć
Socjoterapeutycznych oraz Klub Senior+ II.

2.6.5 Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie
Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie są realizowane przez Centrum Integracji Społecznej
w Nysie - samorządowy zakład budżetowy, którego misją jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób
wykluczonych społecznie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz
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samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Jest to realizowane poprzez reintegrację zawodową,
reintegrację społeczną, umożliwienie zatrudnienia wspieranego.
W 2019 r. procedurę rekrutacyjną przeprowadzono w stosunku do 101 osób, w tym 13 złożyło
oświadczenie o rezygnacji z możliwości uczestnictwa w CIS. Indywidualne Programy Zatrudnienia
Socjalnego (IPZS) podpisano z 56 nowymi osobami.
Struktura uczestników CIS w 2019 r. kształtowała się następująco:
•

problem alkoholowy – 15,

•

długotrwałe bezrobocie – 18,

•

niepełnosprawność – 3,

•

bezdomność – 1,

•

osoby zwalniane z zakładów karnych – 2.

Z częścią osób z różnych przyczyn została zaprzestana realizacja IPZS (np. nieusprawiedliwione
nieobecności, uporczywe naruszanie regulaminu uczestnictwa w CIS). 20 osób zakończyło realizację
IPZS.
W 2019 r. w CIS działały następujące warsztaty:
•

remontowo-budowlany (wypracowane przychody wyniosły 39.433,26 zł),

•

porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych (wypracowane przychody wyniosły 437.542,61 zł),

•

rękodzielniczy i szwalniczy (wypracowane przychody wyniosły 2.035,39 zł).

W 2019 r. Centrum Integracji Społecznej w Nysie zakończyło realizację projektu „Rozwijanie
umiejętności uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu został uruchomiony warsztat gastronomiczny. Dziesięciu uczestników w trakcie
zajęć szkoliło się z zakresu pomocy kuchennej.
Równolegle z reintegracją zawodową prowadzona była reintegracja społeczna w formie konsultacji
indywidualnych i zajęć grupowych. Zatrudniona kadra prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe.
Siedmiu uczestników po zakończeniu projektu podjęło zatrudnienie.

2.7 Ochrona środowiska

Działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez gminę Nysa w 2019 r. wpisywały się w trzy
realizowane przez tę jednostkę dokumenty programowe, tj.:
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•

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa3,

•

Program Ochrony Środowiska dla gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 20182021,

•

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014
– 20324.

Pierwszy z wymienionych dokumentów wyznacza główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy
jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również
gazów cieplarnianych. Posiadanie planu umożliwia gminie Nysa, Powiatowi Nyskiemu oraz m.in.
lokalnym przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie
finansowej 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu
i rozwoju ekologicznego transportu publicznego. Dotychczas uzyskano m.in. dofinansowanie na
„Termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego nr 1 „Jedyneczka” oraz „Budowę nowych miejsc
parkingowych na ul. Piastowskiej w Nysie wraz z przebudową układu drogowego”. W 2019 r. rozpoczęto
realizację zadania pn.: „Centrum przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowej, Wrocławskiej,
Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”.
Drugi dokument określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe. Jego
zadaniem jest określenie działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomicznoekologiczną oceną ich efektywności. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.
W 2019 r. realizacja Programu koncentrowała się na podnoszeniu świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Nysa, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnym użytkowaniu zasobów
przyrody, a także dążeniu do spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.
Trzeci dokument został opracowany w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkodliwego wpływu
azbestu na środowisko. Gmina Nysa, w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów
azbestowych na terenie województwa opolskiego, ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, otrzymała w 2019 r. dotację w wysokości
48.145,28 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie
3

Przyjęty uchwałą Nr XI/177/19 z dnia 03 lipca 2019 r. Program jest aktualizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Nysa” przyjętego uchwałą Nr IV/46/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r.
4 Przyjęty uchwałą nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r, a następnie zmieniony uchwałą nr XVII/250/16
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 01.03.2016 r. i kolejną uchwałą nr XLIX/737/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28.03.2018 r.
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wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 59.778,00 zł brutto. W wyniku realizacji zadania usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej
masie 52,45 Mg.
Ponadto, w ramach realizacji zadań związanych z ochroną powietrza udzielono 124 dotacje na łączną
kwotę 608.109,58 zł. Dzięki temu na terenie gminy Nysa zlikwidowano 48 pieców i 92 nisko sprawne
kotły c.o. opalane paliwem stałym oraz przyłączono 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych do
miejskiej sieci ciepłowniczej.

2.8 Działania na rzecz bezpieczeństwa

Do podstawowych zadań własnych gminy należą sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Gmina realizuje ponadto zadania w zakresie
pozamilitarnych przygotowań obronnych, których celem jest doskonalenie utrzymania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy w gotowości zapewniającej sprawne
podejmowanie decyzji oraz ciągłe i trwałe koordynowanie działań administracji samorządowej
i przedsiębiorców oraz współdziałających terenowych organów administracji wojskowej w ramach
stanów gotowości obronnej państwa w czasie pokoju, kryzysu a przede wszystkim wojny.
W 2019 r. w ramach działań w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej:

•

zorganizowano w ośrodku szkoleniowym MAX w Jarnołtówku dwudniowe szkolenie obronne
dla pracowników realizujących zadania obronne i zarządzania kryzysowego, którego celem było
doskonalenie utrzymania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy
Nysa w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie decyzji oraz ciągłe i trwałe
koordynowanie działań organów administracji samorządowej i przedsiębiorców oraz
współdziałających terenowych organów administracji wojskowej w czasie pokoju, kryzysu
i wojny;

•

przeprowadzono ćwiczenie obronne na temat zasady funkcjonowania województwa w czasie
zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny, wynikające z Zarządzenia
nr 83/19 Wojewody Opolskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
kompleksowego ćwiczenia obronnego pk. ”Piast-19”. Objęło ono m.in. realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów, prowadzeniem akcji kurierskiej,
rozwijaniem
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i uruchomienie w niezbędnym zakresie Zastępczych Miejsc Szpitalnych, funkcjonowaniem
systemu łączności informatyki, doskonaleniem procedur związanych z przyjmowaniem ludności
ewakuowanej z terenów planowanych działań bezpośrednich;

•

zorganizowano trening decyzyjny pk. „Sudety-19”, który dotyczył realizacji zadań wynikających
z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego
funkcjonowania województwa podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, a także
realizacji procedur uruchamiania wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz
doskonalenia wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) wynikającego
z Zarządzenia nr 130/2018 Wojewody Opolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku.

Na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej typu S, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców
gminy. We wrześniu 2019 r. w 11 jednostkach OSP został zamontowany system monitoringu, który ma
na celu zabezpieczenie budynków oraz mienia przed dewastacją oraz kradzieżą.
Pod koniec 2019 r. dla OSP KSRG Niwnica zakupiono ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, gminy
Nysa oraz ze środków Powiatu Nyskiego nowy średni samochód
ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3CFL.
Gmina Nysa kontynuowała również prace nad budową nowej
remizy dla OSP Regulice. W ramach całej inwestycji wartej ponad 1 mln złotych w Regulicach powstanie
budynek z halą garażową na dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Zostanie też wybudowana świetlica
z aneksem kuchennym, pomieszczeniami socjalnymi, technicznymi, administracyjnymi oraz
magazynem. W 2019 r. Gmina Nysa z całości inwestycji oddała w użytkowanie dwa boksy garażowe dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach, na których została zamontowana zintegrowana syrena DSE600S do współpracy z systemem PSP i OC .

Nad bezpieczeństwem w gminie czuwa także Straż Miejska, do której zadań należy w szczególności:

•

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

•

czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym;

•

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
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i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia;

•

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

•

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych;

•

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli
osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych
osób;

•

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

W 2019 r. Straż Miejska nałożyła 254 mandaty za wykroczenia zestawione w poniższej tabeli.
Tabela 18. Wykaz wykroczeń ukaranych mandatami w 2019 r.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykroczenie

spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym
bezpieczeństwo i porządek w komunikacji
spalanie odpadów
psy bez opieki
zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności
pozostałe

Liczba mandatów

79
78
50
21
13
13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

2.9 Analiza bieżącego utrzymania dróg
Działalność gminy w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ruchu dotyczy przede wszystkim
budowy oraz utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów. Na terenie Gminy występują 4 kategorie
dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). Natomiast zapewnienie na terenie gminy wysokiej
jakości infrastruktury technicznej jest jednym z głównych celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy
Nysa na lata 2014-2023. W 2019 r. wydatki poniesione przez samorząd na drogi publiczne gminne i drogi
wewnętrzne wyniosły łącznie 30.850.993,85, z czego 90,6% przeznaczono na inwestycje. Największe
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przedsięwzięcia z zakresu transportu i łączności realizowane przez gminę Nysa w analizowanym roku
zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 19. Największe inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej w 2019 r.
Zadanie

Centrum przesiadkowe w Nysie –
przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska,
Rynek, Celna wraz z inteligentnym
systemem transportu i zakupem taboru
niskoemisyjnego

Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego
WSSE "Inwest Park" na terenie gminy
Nysa, w obrębach wsi Radzikowice
i Goświnowice – Etap I
Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego
WSSE "Inwest Park" na terenie gminy
Nysa, w obrębach wsi Radzikowice
i Goświnowice – Etap II
Poprawa płynności ruchu w subregionie
południowym
poprzez
budowę
i przebudowę
kluczowych
dróg
prowadzących do stref inwestycyjnych
i granicy państwa – budowa drogi w ulicy
Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie

Zakres prac
branża drogowa:
wykonanie jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
terenów zieleni i oznakowania;
branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa ø 400 oraz ø 300, przykanaliki DN 160200, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa DN/OD 160, 110
i 90;
branża elektryczna:
teletechniczna oraz Sieć ITS (Inteligentny System Zarządzania).
Zawarto umowę na zakup taboru autobusowego
Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia
wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych; wykonanie robót; sprawowanie funkcji
nadzoru autorskiego i inwestorskiego zakup dzienników
budowy, opłaty przyłączeniowe, uzgodnienia branżowe.

Wydatki na dzień
31.12.2019 r. [w zł]

24.626.350,24

15.220.125,96

Ustanowienie służebności przesyłu, akualizacja i dostosowanie
dokumentacji projektowej, wykonanie stałej organizacji ruchu,
wykonanie robót oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

5.870.566,31

płacono faktury częściowe za wykonane roboty, projekt stałej
organizacji ruchu oraz aktualizację dokumentacji projektowej
branży elektrycznej.
Wykonawca jest w zwłoce.

4.304.696,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w trakcie 2019 r. gmina odpowiadała za bieżące utrzymanie
dróg gminnych. Podstawowe działania w tym obszarze polegały na:

•

utrzymaniu chodników (naprawy i przekładanie krawężników i obrzeży);

•

utrzymaniu dróg gruntowych (profilowanie dróg z zagęszczeniem, wyrównanie tłuczniem,
konserwacja rowu, nawierzchnia z żużla, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, wykonanie
podbudowy frezem, oznakowanie pionowe dróg, malowanie barier i poręczy);

•

utrzymaniu terenów zielonych w pasie drogowym (koszenie traw, pielęgnacja drzew,
pielęgnacja krzewów, przycinanie/wycinanie krzewów, wywóz gałęzi, wycinka drzew);

•

utrzymaniu dróg utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej;

•

utrzymaniu dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej;

•

utrzymaniu zimowym dróg (odśnieżanie i zwalczanie śliskości).
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2.10 Analiza udzielonych i rozliczonych dotacji przez
organizacje pozarządowe
Do zadań własnych gminy należy także współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450, 650 i 723). Ramy prawne aktywności gminy,
w tym obszarze stanowiła Uchwała nr LVIII/870/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”.
Na realizację zadań wynikających z Programu w budżecie gminy zaplanowano kwotę w wysokości
1.000.000,00 zł, a poziom dofinansowania wynosił do 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Ostatecznie, Gmina Nysa dofinansowała realizację 70 zadań na łączną kwotę 911.752,51 zł. Najwyższa
dotacja wyniosła 70.000,00 zł i otrzymały ją odpowiednio: Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety
Prowincja Nysa na zadanie pn. „Dar serca 2020” polegające na organizacji zajęć opiekuńczo –
wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz Caritas Diecezji Opolskiej na zadanie z zakresu
ochrony i promocji zdrowia pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność
rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnoprawnych,
samotnych i starszych”. Z kolei najniższe wsparcie, w wysokości 1.000,00 zł, otrzymało Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” zajęcia sportowe dla
dzieci, a także Klub Sportowy Bloodline GYM NYSA na zadanie pn. Zajęcia kickboxingu dla młodzieży
z gminy Nysa.
Ponadto, Gmina Nysa przekazała Caritas Diecezji Opolskiej dotację pochodzącą ze środków Wojewody
Opolskiego w wysokości 1.288.430,50 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie w latach 2019-2023.
Wykaz przyznanych i rozliczonych dotacji w poszczególnych obszarach zawiera poniższa tabela.
Tabela 20. Wsparcie przez gminę Nysa realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Ogółem kwota
Ogółem kwota
udzielonych
przeznaczona
Liczba
Zakres zadań otwartego konkursu ofert (rodzaj
dotacji
na dane
zawartych
zadania)
(przekazanych
zadanie
umów
środków)
[w zł]
[w zł]
Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób - prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nysie
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1.288.430,50
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Ochrona i promocja zdrowia -świadczenie usług
pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność
rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku
domowym osób chorych, niepełnoprawnych,
samotnych i starszych

70.000,00

1

70.000,00

70.000,00

Ochrona i promocja zdrowia - działania wspierająco pielęgnacyjne dla osób objętych stacjonarną opieką
paliatywną

50.000,00

1

50.000,00

50.000,00

30.000,00

5

30.000,00

29.918,42

10.000,00

2

10.000,00

10.000,00

65.000,00

11

65.000,00

64.800,08

5.000,00

1

5.000,00

5.000,00

10.000,00

2

8.616,00

8.013,63

8.000,00

1

8.000,00

8.000,00

40.000,00

1

40.000,00

40.000,00

20.000,00

6

20.000,00

20.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
szczególnie poprzez: organizacja i przeprowadzenie
imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa

20.000,00

5

20.000,00

20.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
szczególnie poprzez: organizację aktywności fizycznej
osób starszych

5.000,00

3

5.000,00

5.000,00

Turystyka i krajoznawstwo

20.000,00

2

20.000,00

20.000,00

Ratownictwo i ochrona ludności, szczególnie poprzez:
ratownictwo i ochronę osób przebywających lub
korzystających z akwenów Gminy, w tym
propagowanie bezpiecznych zachowań i form
wypoczynku nad wodą

40.000,00

1

40.000,00

40.000,00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, szczególnie poprzez
wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy
wsi (w szczególności poprzez organizację festynów,
zawodów, konkursów, turniejów)
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, szczególnie poprzez: ochronę dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego,
poprzez:
organizację imprez promujących i kultywujących
dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, szczególnie poprzez: upowszechnianie
kultury i sztuki
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, szczególnie poprzez: współpracę
międzynarodowa w zakresie kultury i sztuki
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, i świata
i wychowanie, szczególnie poprzez: upowszechnianie
i kultywowanie postaw patriotycznych, szczególnie
poprzez organizację zajęć i imprez dla dzieci
i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
szczególnie poprzez: upowszechnienie kultury
fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
szczególnie
poprzez:
prowadzenie
współzawodnictwa
sportowego
w
szkołach
podstawowych
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
szczególnie poprzez: organizację i przeprowadzenie
zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z Gminy Nysa
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Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym poprzez realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20172021 - prowadzenie działań o charakterze opiekuńczo
– wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, w tym doposażenie pomieszczeń
i dożywianie uczestników zajęć
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym poprzez realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20172021 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki
uzależnień, w tym półkolonii dla dzieci i młodzieży
promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla
uzależnień- wypoczynek
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym poprzez realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20172021 - prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym będących
integralnym elementem wybranych programów
profilaktycznych
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
szczególnie poprzez wsparcie instytucjonalne, w tym
m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach,
targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów
statutowych tych organizacji
RAZEM

70.000,00

1

70.000,00

70.000,00

350.000,00

10

217.917,00

215.774,00

165.000,00

6

161.310,00

160.271,31

15.525,00

2

15.525,00

15.507,55

59.475,00

9

59.475,00

59.467,52

2.341.430,50

71

2.204.273,50

2.200.183,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

Organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne również poza trybem otwartych konkursów
ofert, składając oferty z własnej inicjatywy. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość przyznanych i rozliczonych
dotacji zawiera poniższa tabela.
Tabela 21. Wsparcie przez gminę Nysa realizacji zadań publicznych poza trybem otwartych konkursów ofert
wysokość
przekazanej
Rodzaj zadania
Nazwa organizacji
Tytuł zadania
dotacji
[ w zł]
Międzyszkolny
Przeciwdziałanie
uzależnieniom
uczniowski Klub
i patologiom
społecznym
poprzez
"Zima z Dziesiątką 2019"
Sportowy "GIM2"
9.990,00
realizację zadań ujętych w Gminnym
- półkolonia zimowa
ul. B. Prusa 14,
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
48- 303 Nysa
Problemów Alkoholowych na rok 2019
i Gminnym -Programie Przeciwdziałania
Stowarzyszenie
Narkomanii na lata 2017-2021 Ochotnicza Straż
organizacja
wypoczynku dla dzieci Pożarna w Regulicach
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"Zakręcone lato 2019" półkolonia letnia

10.000,00

wysokość
wykorzystanej
dotacji
[ w zł]

9.990,00

10.000,00
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i młodzieży połączonego z warsztatami Stowarzyszenie Nasza
z zagadnień profilaktyki uzależnień,
Lipowa
w tym półkolonii dla dzieci i młodzieży
Lipowa 83
promujących zdrowy styl życia jako
48 - 303 Nysa
alternatywy dla uzależnień- wypoczynek
Nyskie Towarzystwo
Siatkówki Kobiet NYSA
ul. Korfantego 19/3
48-304 Nysa

działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym poprzez realizację zadań
ujętych w Programie na rzecz seniorów
w Gminie Nysa na lata 2014-2023

wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej poprzez realizację zadań
ujętych w Gminnym Programie
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie
poprzez
opiekę
nad
kotami
wolnożyjącymi oraz podejmowanie
interwencji
w
sprawach
kotów
wolnożyjących, w zakresie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nysa

"Talenciarnia" półkolonia letnia

10.000,00

7.000,00

"Obóz wypoczynkowy z
zajęciami sportowymi
dla zdrowego stylu
życia" - kolonia

6.000,00

6.000,00

4.910,00

4.827,99

4.950,00

4.950,00

5.000,00

5.000,00

50.850,00

47.767,99

Stowarzyszenie
Rozwoju
Uniwersytetu III
Wieku im. Jerzego
"II Złaz Gwiaździsty - zlot
Kozarzewskiego
po zdrowie"
w Nysie
ul. Armii krajowej 21
48 - 300 Nysa
Stowarzyszenie
Architektów Życia
„Specjalistyczne
Społecznego "Projekt:
wsparcie dzieci,
Człowiek"
młodzieży i rodziców z
Jędrzychów, ul.
rodzin
Słowicza 11 48-300
wieloproblemowych”
Nysa

Stowarzyszenie
Bezdomne Koty Nysa

"Opieka nad
bezdomnymi
zwierzętami w Nysie”

razem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

2.11 Administracja
W 2019 roku odbyło się:

•

14 sesji Rady Miejskiej w Nysie,

•

78 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej,

•

3 posiedzenia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych,

•

4 posiedzenia Zespołu ds. opracowania propozycji zmian Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie uchwały Nr XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
Rady Miejskiej w Nysie, diety dla radnych wypłacane były w formie ryczałtu miesięcznego. Wysokość
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ryczałtu zróżnicowana była w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej i jej komisjach
i wynosiła dla:

•

Przewodniczącego Rady Miejskiej – 100% ryczałtu, tj. 2.013,10 zł,

•

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 80% ryczałtu, tj. 1.610,48 zł,

•

Przewodniczących Komisji – 75% ryczałtu, tj. 1.509,82 zł,

•

Radnych będących członkami 2 komisji – 65% ryczałtu, tj. 1.308,51 zł,

•

Radnych będących członkami 1 komisji – 45% ryczałtu, tj. 905,89 zł,

•

Radnych nie będących członkiem żadnej komisji – 30% ryczałtu, tj. 603,93 zł.

W 2019 r. zrealizowano szereg przedsięwzięć usprawniających działanie administracji, w tym m.in.:

•

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim
w Nysie (kwotę 1.342.058,48 zł wydatkowano m.in. na: zakup oprogramowania, wdrożenie
i szkolenia pracowników oraz dodatki dla pracowników za prowadzenie projektu);

•

zakupiono system deponowania kluczy za kwotę 70.000,00 zł;

•

zmodernizowano budynek Urzędu Miejskiego w Nysie (kwotę 65.740,00 zł wydatkowano
na wykonanie

dokumentacji

projektowej

renowacji

elewacji

i

iluminacji

budynku

oraz zagospodarowania terenu Urzędu Miejskiego w Nysie (49.740,00 zł), modernizację
schodów od strony parkingu wewnętrznego (12.000,00 zł) oraz wymianę drzwi w budynku od
strony parkingu (4.000,00 zł)).
Łączny koszt inwestycji w tym dziale wyniósł. 1.833.725,48 zł.

2.12 Uchwały Rady Miejskiej
W 2019 r. Rada Miejska w Nysie przyjęła 253 uchwały, z czego ponad połowa (54,5%) dotyczyła trzech
kwestii, tj.:
•

zarządzania majątkiem (25,3% ogółu),

•

finansów (17,0%),

•

organizacji gminy i urzędu (12,3%).

Tabela 22. Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w 2019 r. (podział tematyczny)

Obszar
Organizacja Gminy i Urzędu
Zarządzanie majątkiem
Finanse
Pomoc społeczna
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Liczba uchwał
31
64
43
5
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Obszar

Liczba uchwał

Zagospodarowanie przestrzenne
Oświata
Ochrona zdrowia
Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów
Ochrona środowiska
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna
Transport publiczny
Sport i turystyka
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka mieszkaniowa
Inne

18
21
12
2
5
2
3
4
1
2
40

RAZEM

253

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Nysie.

Największa liczbę uchwał (39) przyjęto w maju, z czego 26 dotyczyło uchwalenia statutu poszczególnych
sołectw. Zestawienie przyjętych uchwał w układzie miesięcznym zawiera poniższa tabela.
Tabela 23. Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w 2019 r. (układ chronologiczny)

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Liczba przyjętych uchwał

Miesiąc

Liczba przyjętych uchwał

14
27
16
7
39
16

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

17
32
27
24
17
17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nysie.

Strona 61

Raport o stanie gminy Nysa za rok 2019

3. Podsumowanie
Podsumowanie niniejszego raportu stanowi syntezę najważniejszych informacji, które z jednej strony
pozwalają na ocenę działań samorządu w 2019 roku, a z drugiej wpływają na określenie zaleceń,
kluczowych w kontekście zadań przewidzianych, czy też rekomendowanych do realizacji w okresie do
końca 2020 roku.
Tym samym klasyczna konstrukcja raportu, składająca się z wniosków i rekomendacji na poziomie
operacyjnym, odnosi się do wskazania działań charakteryzujących rok miniony (2019 r.)
– część dotycząca wniosków oraz określenia konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w roku bieżącym (2019 r.). Innymi słowy wnioski i rekomendacje to zinwentaryzowanie tego,
co wydarzyło się w okresie objętym raportem oraz klarowne wyartykułowanie planów w horyzoncie
czasowym do końca grudnia 2019 roku.

Wnioski
W roku 2019 kontynuowano bądź finalizowano (rozliczano) realizację działań opiewających na kwotę
blisko 117 mln złotych (łączna szacunkowa wartość projektów). Spośród realizowanych w 2019 roku
zadań własnych gminy należy szczególnie podkreślić realizację polityk sektorowych związanych
z: tworzeniem klimatu inwestycyjnego i przygotowywaniem terenów inwestycyjnych, polityką
mieszkaniową oraz usługami publicznymi skierowanymi do seniorów oraz dzieci i młodzieży.

II

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej

1.

Wspieranie i obsługa inwestorów oraz działania na rzecz przyciągnięcia nowych
podmiotów gospodarczych i inwestycji do Nysy.

2.

Kontynuacja działań związanych z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego poprzez realizację
projektu „Budowa dróg i uzbrojenia Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „InvestPark” na terenie gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice”.
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3.

Budowa dróg i uzbrojenia Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park”
na terenie gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - etap II.

4.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSO w Nysie.

5.

Działania na rzecz ożywienia gospodarczego Centrum poprzez wspieranie inicjatyw
podmiotów prywatnych oraz przebudowy i modernizacje zwiększające atrakcyjność
inwestycyjną Nysy, szczególnie Centrum oraz terenów inwestycyjnych.

6.

Prowadzenie przyjaznej inwestorom polityki związanej z zagospodarowaniem
przestrzennym, opracowywanie i aktualizacja MPZP z uwzględnieniem potrzeb
podmiotów gospodarczych.

III

Polityka inwestycyjna: mieszkalnictwo i infrastruktura

1.

Intensyfikacja działań podejmowanych przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w zakresie
zapewnienia wysokiej jakości komunalnych usług mieszkaniowych i rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.

2.

Działanie na rzecz powiększania zasobu komunalnego gminy poprzez rozwijanie
działalności Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o., która staje się liderem na rynku usług
komunalnych i dąży do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy Nysa poprzez
zapewnienie dostępu do mieszkań i pośrednio miejsc pracy.

3.

Tworzenie warunków umożliwiających tworzenie nowych osiedli mieszkaniowych oraz
zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku nieruchomości.

4.

Oddanie do użytku 77 mieszkań socjalnych przy ulicy Otmuchowskiej.
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IIII

Polityka prorodzinna i społeczna

1.

Realizacja świadczenia w ramach Nyskiego Bonu Wychowawczego. 500 złotych
miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od rozpoczęcia 13 miesiąca do
ukończenia 6 roku życia.

2.

Oddanie do użytku nowych kuchni i stołówek w nyskich placówkach oświatowych,
w tym: otwarcie nowej kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie oraz rozpoczęcie
działań w tym zakresie w SP1 i SP5.

3.

Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej wraz z szatniami, sanitariatami
oraz pokojem nauczycielskim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy.

4.

Utworzenie klubu seniora na terenie Kąpieliska Frajda przy ulicy Ujejskiego w dogodnej
lokalizacji dla seniorów z tej części miasta.

5.

Poprawa efektywności energetycznej zasobu gminnego. Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja
Żłobka nr 1 w Nysie.
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Rekomendacje

1.

Finalizacja kolejnego etapu przebudowy Centrum poprzez realizację projektu „Centrum
Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz
z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”.

2.

Realizacja i finalizacja działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w ramach Subregionu
Południowego obejmującego rewitalizację parku oraz nasadzenia.

3.

Kontynuowanie przebudowy śródmieścia, intensyfikacja działań na rzecz stworzenia
nowoczesnego centrum miasta i gminy.

4.

Kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju terytorialnego poprzez inwestycje
w obszary wiejskie.

5.

Prowadzenie działań z zakresu informatyzacji Urzędu Miejskiego w Nysie jako element
profesjonalizacji świadczenia usług publicznych oraz poprawy jakości obsługi mieszkańca.

6.

Kontynuacja polityki gospodarczej miasta polegającej na przyciąganiu nowych inwestorów
i tworzenia nowych miejsc pracy o wysokiej jakości.

7.

Rozwijanie polityki prorodzinnej.
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