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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Raport o stanie Gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samo-

rządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.   

Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szcze-

gólności uwzględniając realizację: 

 

 

 

 

 

 

Za coroczne przedstawienie Raportu Radzie Miejskiej, w terminie do 31 maja, od-

powiada Burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podję-

ciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, 

dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.  

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także 

mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóź-

niej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której 

ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy, składa do przewodniczącego pi-

semne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Liczba mieszkańców mogą-

cych zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej 

liczby. 

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Burmi-

strzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada 

Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Niepod-

jęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z pod-

jęciem uchwał o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. 

Przedkładany Raport został opracowany w sposób rzetelny, przemyślany i komplek-

sowy. Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących 

obecnej sytuacji w Gminie, ale też szans i działań, które mogą zostać zrealizowane 

w przyszłości. 

polityk, programów i strategii

uchwał rady miejskiej

budżetu obywatelskiego
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Niniejszy Raport o stanie Gminy Nysa stanowi podsumowanie najważniejszych dzia-

łań, które miały miejsce w 2018 roku. Obejmuje on zadania wykonywane na przeło-

mie dwóch kadencji. 

W pierwszej części dokumentu przedstawiono podstawowe informacje o Gminie i jej 

Władzach, a także o zadaniach i uprawnieniach Burmistrza. Następnie określono 

sytuację Gminy na początek 2018 roku.  

Gmina Nysa rozpoczynała rok 2018 jako lider wśród 6 z 8 wszystkich wskaźników 

na tle grupy porównawczej. Kończy z takim samym wynikiem, jednak prawie wszyst-

kich obszarach w trakcie roku nastąpiła poprawa tempa rozwoju. 

Na początku 2018 roku najsilniejszymi stronami Gminy była sytuacja społeczna oraz 

oświata. Korzystnie kształtował się również stan infrastruktury technicznej oraz dzia-

łań prowadzonych w celu wspierania aktywności gospodarczej, choć w tych obsza-

rach grupa porównawcza rozwijała się szybciej w ostatnich latach. Rozpoczynając 

rok, nieznacznie słabsze wyniki wystąpiły w obszarze kondycji finansowej. Najsłabiej 

kształtowała się sytuacja demograficzna, jednak wskaźniki w tym obszarze cecho-

wały się dodatnią dynamiką. 

W trakcie roku 2018 udało się poprawić pozycję niemal wszystkich obszarów. Wpływ 

na to miał szereg udanych działań i decyzji, wśród których warto wspomnieć: 

1. Zrealizowanie rekordowego budżetu inwestycyjnego na poziomie 45,3 mln 

zł; 

2. Ponad 10 mln złotych zainwestowane w Oświatę z przeznaczeniem na po-

prawę warunków prowadzenia zajęć i opieki nad dziećmi; 

3. Konsekwentne pobudzanie aktywności gospodarczej, w szczególności 

działania związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i stworzeniem 

oferty dla przedsiębiorców; 

4. Utrzymanie zbilansowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

przy zachowaniu konkurencyjnych do sąsiednich gmin stawek, zwłaszcza 

za odpady segregowane; 

5. Utrzymanie niższego niż przeciętnie udziału wydatków na administrację 

w wydatkach ogółem. 

Na tle grupy liczącej 41 gmin miejsko-wiejskich należących do ośrodków wielofunk-

cyjnych, Gmina Nysa rozwija się w bardzo dobrym tempie. Podejmowane inwestycje 

i dobra sytuacja finansowa pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne lata. 

Wymienione wyżej działania są tylko wycinkiem całej, rocznej aktywności Gminy 

Nysa i jednostek organizacyjnych, które wspierały realizację wszystkich zadań. Bar-

dziej szczegółowy opis zawarty jest w Rozdziale III. 

Wpływ działań Władz Gminy na sytuację lokalną i odniesienie do grupy porównaw-

czej przedstawiają poniższe wykresy. Pierwszy obrazuje stan Gminy na początek 

roku, natomiast drugi odzwierciedla sytuację Nysy na koniec roku.  
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GMINA NYSA 

 

gmina miejsko-wiejska 

powiat nyski 

województwo opolskie 

 

liczba mieszkańców: 57,6 tys. osób 

budżet gminy w 2018 roku: 220,5 mln zł 

OBECNE WŁADZE GMINY 

 

Burmistrz:   Kordian Kolbiarz 

Z-cy Burmistrza: Elwira Ślimak 

Marek Rymarz 

Sekretarz:   Piotr Bobak 

Skarbnik:   Marian Lisoń 

Radni:  Paweł Nakonieczny (przewodniczący) 

Dariusz Bednarz 

Łukasz Bogdanowski 

Joanna Bosak 

Lilla Cwajna 

Jacek Czuchraj 

Przemysław Dziaduś 

Wojciech Grubiak 

Edward Hałajko 

Ryszard Jamiński 

Sebastian Jankowicz 

Feliks Kamienik 

Zdzisław Konik 

Maciej Krzysik 

Damian Kwiatkowski 

Celina Lichnowska 

Danuta Pasieka 

Ewelina Szewczuk 

Paweł Szyra 

Marek Święs 

Jacek Tarnowski 

Jolanta Trytko-Warczak 

Adam Zelent 
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KADENCJA 2014-2018 

 

Burmistrz:   Kordian Kolbiarz 

Z-cy Burmistrza: Piotr Bobak 

Marek Rymarz 

Sekretarz:   Elwira Ślimak 

Skarbnik:   Marian Lisoń 

Radni:  Paweł Nakoniewczny (przewodniczący) 

Dariusz Bednarz 

Łukasz Bogdanowski 

Janusz Chabiński  

Lilla Cwajna 

Stanisław Czepiel 

Jacek Czuchraj 

Przemysław Dziaduś 

Romuald Kamuda 

Damian Kwiatkowski  

Celina Lichnowska 

Danuta Pasieka 

Dariusz Pięch  

Grzegorz Samborski 

Piotr Smoter 

Paweł Szyra 

Krzystof Toruński 

Jolanta Trytko 

Marcin Wajda 

Danuta Wąsowicz-Hołota 

Piotr Wojtasik  

Adam Zelent 

Maria Żukowska 
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Raport o stanie Naszej Gminy dotyczy roku 

2018, szczególnego ze względu na fakt, iż to 

ostatni rok wspólnej pracy z radnymi miej-

skimi kadencji 2014-2018. Rok 2018 był za-

tem nieformalnym zwieńczeniem naszych 

wspólnych wysiłków zmierzających do tego, 

aby Nasza Gmina rozwijała się najlepiej jak 

to tylko możliwe. 

 

Zaczynaliśmy z bardzo kiepskiego pułapu, bowiem na koniec 2014 roku Nysa zo-

stała zaliczona przez Polską Akademię Nauk do 23 najbardziej zdegradowanych 

społecznie i gospodarczo miast w Polsce. Raport został utworzony na podstawie da-

nych z lat 1989-2014. Według tego dokumentu, na koniec 2014 roku nasza Nysa 

należała do nielicznych w Polsce miast, które znalazły się w skrajnie złej i kryzyso-

wej sytuacji. Ubiegły rok był czasem, w którym sfinalizowaliśmy sporą część spraw 

i projektów nad którymi pracowaliśmy wspólnie z radnymi przez ostatnie 4 lata. 

Do największych sukcesów 2018 roku należy bez wątpienia zaliczyć inwestycję firmy 

UMICORE, zakończenie formalnego procesu budowy galerii Dekada (spółka otrzy-

mała pozwolenie na budowę), kontynuację procesu rekrutacji przez nyskie Centrum 

Mandatowe oraz finalizowanie projektu „Mieszkanie Plus”. Pozyskując dofinansowa-

nie ze źródeł zewnętrznych (głównie unijnych) rozpoczęliśmy proces zbrojenia ny-

skiej podstrefy WSSE oraz terenów po Fabryce Samochodów Dostawczych.  

Dzięki dotacjom z UE rozpoczęliśmy remont głównych ulic w śródmieściu, zrewitali-

zowaliśmy kąpielisko miejskie, wyremontowaliśmy m.in. tereny zielone (w tym Park 

Paderewskiego). Wsparcie z BGK pozwoliło na budowę blisko 80 mieszkań socjal-

nych. Zbudowaliśmy nowe przedszkole, nowe boisko przy ZSS w Białej Nyskiej. Ru-

szyliśmy z budową nowej sali gimnastycznej przy Szkole w Niwnicy, przywróciliśmy 

kuchnie we wszystkich przedszkolach w Nysie. Powstały nowe bulwary i tereny re-

kreacyjne.  

Rok 2018 był także rokiem kontynuacji wypłaty bonu samorządowego, funkcjonowa-

nia nowej hali widowiskowo-sportowej oraz wielu innych projektów, które powstały 

od 2015 roku. Symbolicznym zakończeniem 2018 roku było odsłonięcie (na 100 le-

cie odzyskania niepodległości) pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik bę-

dący niemal wierną kopią pomnika z Tarnopola (zburzonego przez sowietów w 1939 

roku) poza uhonorowaniem jednego z ojców założycieli Niepodległej Polski, był hoł-

dem dla ludzi z kresów II RP, którzy po wojnie znaleźli swój dom w Nysie. 

Za to wszystko i wiele innych działań bardzo dziękuję większości radnym z kaden-

cji 2014-2018. Było dla mnie zaszczytem móc z Wami pracować. 
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ZADANIA I UPRAWNIENIA BURMISTRZA 

Kompetencje Burmistrza dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest on 

organem wykonawczym gminy, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym odpowiada za wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. Po-

nadto liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres 

zadań realizowanych przez Burmistrza. Należą do nich w szczególności: 

1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej; 

2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o za-

sadach prowadzenia polityki rozwoju; 

3. określanie sposobu wykonywania uchwał; 

4. gospodarowanie mieniem komunalnym; 

5. wykonywanie budżetu; 

6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej. 

Burmistrz odpowiada również za gospodarkę finansową gminy.  

Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:  

1. przygotowanie projektu budżetu gminy; 

2. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania; 

3. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierun-

kach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków bu-

dżetowych; 

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do którego 

posiada upoważnienie; 

5. dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowa-

niu środków. 

Z drugiej strony Burmistrz kieruje również bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje 

ją na zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowni-

ków urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w przy-

padkach niecierpiących zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie zarzą-

dzenia.  

Ponadto zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie 

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach ustaw,  

a w szczególności: 

1. kieruje bieżącymi sprawami Gminy; 

2. reprezentuje Gminę na zewnątrz, w postępowaniach sądowych, administra-

cyjnych oraz przed innymi organami administracji publicznej; 

3. sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod 

względem legalności, gospodarności i celowości; 

4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicz-

nej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważ-

nić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania decy-

zji administracyjnych w jego imieniu; 

5. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swoimi 

Zastępcami i Sekretarzem Miasta, koordynuje ich działalność; 

6. zapewnia realizację zadań Gminy poprzez nadzór, koordynację i skuteczną 

kontrolę ich wykonywania; 
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7. wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

8. wykonuje zadania szefa obrony cywilnej; 

9. zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami samorządowymi oraz 

wykonuje inne czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; 

10. rozpatruje odwołania i sprzeciwy od kar porządkowych; 

11. wykonuje uchwały Rady i inne zadania niezastrzeżone przepisami prawa do 

kompetencji innych organów; 

12. zapewnia przestrzeganie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepi-

sami ustawy o ochronie informacji niejawnych; 

13. rozpatruje spory kompetencyjne między swoimi Zastępcami; 

14. w zakresie swoich zadań i kompetencji wydaje zarządzenia, a w przypad-

kach określonych przepisami także decyzje i postanowienia; 

15. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokal-

nym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 

16. sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań: 

a) Wydziałów: Biura Bezpieczeństwa, Straży Miejskiej, Biura Praw-

nego, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Nadzoru Właściciel-

skiego i Przekształceń Własnościowych, Biura do Spraw Bezpie-

czeństwa i Higieny Pracy, Audytora Wewnętrznego, Inspektora 

Ochrony Danych, Biura Architekta Miejskiego, Doradcy do Spraw 

Bezpieczeństwa i Organizacji Pozarządowych; 

b) Jednostek organizacyjnych Gminy Nysa: Gminnego Zarządu 

Oświaty w Nysie; 

17. sprawuje nadzór właścicielski (zgodnie z Kodeksem spółek handlowych) 

nad spółkami gminnymi: 

a) Agencją Rozwoju Nysy Sp. z o.o., 

b) Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., 

c) Nyską Energetyką Cieplną – Nysa Sp. z o.o., 

d) Wodociągami i Kanalizacją „AKWA” Sp. z o.o., 

e) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.; 

18. zapewnia przestrzeganie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami Unii oraz krajowymi o ochronie danych osobowych.  

Przedkładany Raport o stanie gminy stanowi systematyczną informację dla Rady 

oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 

2018 rok. 
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Założenia do oceny stanu gminy 

 

Punktem wyjścia Raportu o stanie Gminy za 2018 rok jest określenie stanu Gminy 

na początku tego roku. Jest to z jednej strony ukazanie mocnych i słabych stron jed-

nostki, stanowiące podstawę do analiz realizowanych strategii, planów i programów 

(część III opracowania), a z drugiej stanowi punkt wyjścia do zaprezentowania dzia-

łań Burmistrza i szerzej całej Gminy w 2018 roku (część IV opracowania). 

W celu oceny stanu Gminy opracowano model, który pozwala zaprezentować 

Gminę Nysa na tle innych gmin o podobnych cechach i potencjale rozwojo-

wym. W tej metodologii prezentowany jest poziom rozwoju danej dziedziny (lub 

wskaźnika) oraz to jakie zmiany zaszły w tej dziedzinie (lub wskaźniku) w ciągu 

ostatnich pięciu lat. To zaś wskazuje na obserwowaną w ostatnich latach tendencję. 

Należy pamiętać, iż w tej metodologii prezentowana jest Gmina Nysa na tle grupy 

porównawczej. Grupę tę stanowią gminy o podobnych uwarunkowaniach rozwojo-

wych. Tworzą ją 41 gminy miejsko-wiejskie należące do ośrodków wielofunkcyjnych.  

Wydzielenia tej grupy dokonano na podstawie opracowania zrealizowanego w Ko-

mitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez 

prof. Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego1 dla celów monitoringu 

planowania przestrzennego. Grupa porównawcza stanowi punkt odniesienia, za-

tem jest to pokazanie stanu Gminy na tle stanu swoistego „rynku”, który sta-

nowią pozostałe gminy z grupy porównawczej. 

Do oceny stanu Gminy wzięto pod uwagę osiem obszarów. Są to: 

1. demografia, 

2. sytuacja społeczna, 

3. kondycja finansowa, 

4. aktywność gospodarcza, 

5. stan oświaty, 

6. infrastruktura techniczna, 

7. gospodarka komunalna, 

8. planowanie przestrzenne. 

Obszary te scharakteryzowane zostały przy wykorzystaniu 79 wskaźników cząst-

kowych (od kilku do kilkunastu w obszarze)2. Dane wykorzystane do obliczenia 

wskaźników pozyskano z oficjalnych źródeł Głównego Urzędu Statystycznego 

(Bank Danych Lokalnych) oraz z Ministerstwa Finansów (bazy danych zawierające 

informacje o dochodach, wydatkach, zobowiązaniach, należnościach jednostek sa-

morządu terytorialnego). Pozwala to obiektywnie i stosunkowo dobrze zaprezento-

wać poziom rozwoju gminy na tle innych podobnych gmin i jednocześnie wskazać 

jej mocne i słabe strony. Jest to zatem wstęp do analizy strategicznej. 

                                                      
1 P. Śleszyński, T Komornicki,  Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby 
monitoringu planowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 4, s. 
469-488. 
2 Wskaźniki te zaprezentowane są w załączniku 1 Raportu. 
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Poziom rozwoju Gminy w poszczególnych dziedzinach został zaprezentowany na 

poniższym wykresie. Grupa porównawcza znajduje się na środku układu współrzęd-

nych. Zatem te dziedziny (wskaźniki), które znajdują się po prawej stronie osi Y 

(mają dodatnie wartości X) prezentują wyższy poziom niż grupa porównawcza 

(ćwiartka I i III) i odpowiednio, te które znajdują się po lewej stronie (mają ujemne 

wartości X) prezentują niższy poziom (ćwiartka II i IV). Natomiast te dziedziny 

(wskaźniki), które znajdują się powyżej osi X (mają dodatnie wartości Y) rozwinęły 

się w ciągu ostatnich pięciu lat szybciej niż w grupie porównawczej (ćwiartki I i II) 

i odpowiednio, te które znajdują się poniżej osi X (mają ujemne wartości Y) rozwinęły 

się wolniej (ćwiartki III i IV). Innymi słowy Gmina w dziedzinach (wskaźnikach) znaj-

dujących się: 

1. w ćwiartce I – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porówny-

walnych gminach i rozwinęła się szybciej. Można zatem określić iż Gmina 

w dziedzinie z tej ćwiartki jest liderem wśród jednostek podobnych i jej 

przewaga się zwiększyła; 

2. w ćwiartce II – charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porów-

nywalnych gminach lecz rozwinęła się szybciej. Można zatem określić, iż 

Gmina w dziedzinie z tej ćwiartki co prawda nie jest liderem wśród jedno-

stek podobnych, ale rozwinęła się szybciej; 

3. w ćwiartce III – charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porów-

nywalnych gminach ale rozwinęła się wolniej. Można zatem określić, iż jest 

liderem w dziedzinie z tej ćwiartki, ale jej przewaga się zmniejsza. Taka 

sytuacja zachodzi także w przypadku, gdy Gmina uzyskała w danej dziedzi-

nie praktycznie maksymalny poziom rozwoju (np. 100% pokrycie miejsco-

wymi planami zagospodarowania przestrzennego) i już nie może powięk-

szać swojej przewagi – zawsze będzie liderem; 

4. w ćwiartce IV – charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porów-

nywalnych gminach i rozwija się wolniej. Można zatem określić, iż Gmina 

w dziedzinie z tej ćwiartki nie tylko nie jest liderem, ale traci dystans do 

jednostek podobnych. Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna. 
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ĆWIARTKA II 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: poprawiająca się 

W Gminie udało się zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 

 

ĆWIARTKA IV 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jest słabsza od grupy porównawczej i „traci dystans” 
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ĆWIARTKA I 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: poprawa w ciągu 5 lat 

Gmina jako lider, który powiększył przewagę nad grupą porównawczą 

ĆWIARTKA III 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównawczą 
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Stan Gminy na początek 2018 roku 

 

Gmina Nysa należy do gmin miejsko-wiejskich należących do ośrodków wielofunk-

cyjnych. W większości analizowanych dziedzin jej poziom rozwoju na początku 

2018 roku był lepszy do przeciętnego poziomu rozwoju gmin grupy porównaw-

czej. Z kolei finanse (prawie -0,2) oraz sytuacja demograficzna (ponad -0,5) w Gmi-

nie Nysa były na nieco niższym poziomie od gmin z grupy porównawczej. 

Gmina Nysa była liderem wśród gmin miejsko-wiejskich należących do ośrod-

ków wielofunkcyjnych w zakresie sytuacji społecznej. Świadczyło to o relatyw-

nie dobrej sytuacji materialnej mieszkańców. Miał na to wpływ niski udział osób ko-

rzystających ze środowiskowej pomocy społecznej i dzieci otrzymujących zasiłek ro-

dzinny. Zmniejszała się również wysokość wydatków na pomoc społeczną w przeli-

czeniu na mieszkańca. Dużym atutem były również dobre warunki mieszkaniowe – 

mała liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych, niskie zagęszczenie mieszkań 

oraz duża wielkość mieszkania przypadająca na osobę.  

Gmina Nysa była również liderem w obszarze infrastruktury technicznej – jednej 

z najistotniejszych dziedzin w działalności władz. Miała na to wpływ przede wszyst-

kim wysoka dostępność do sieci gazowej i wodociągowo-kanalizacyjnej (stopień 

skanalizowania Gminy wynosił na początku 2018 roku 96,4%, a w grupie porównaw-

czej kształtował się on na poziomie 75,8%). Ponadto zaobserwowano niską awaryj-

ność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co świadczyło o jej jakości. Zwiększały się 

również nakłady na remonty i bieżące utrzymanie dróg. 

Trzecim istotnym obszarem, w którym Gmina uzyskiwała przewagę była aktywność 

gospodarcza. Wynikało to przede wszystkim z wysokiego poziomu przedsiębior-

czości. Na początku 2018 roku zarejestrowanych było 117,6 przedsiębiorców na 

1000 mieszkańców oraz 13,9 osób prowadzących własną działalność gospodarczą 

na 100 osób w wieku produkcyjnym. W grupie porównawczej wskaźniki te wynosiły 

kolejno 101,2 przedsiębiorców oraz 12,0 osób prowadzących własną działalność go-

spodarczą. Stosunkowo niższe były jednak wpływy z PIT. 

Kolejną istotną przewagę Gmina Nysa uzyskiwała w zakresie oświaty. Przewaga ta 

wynikała z wysokiej jakości przedszkoli. Gmina charakteryzowała się również wyż-

szymi inwestycjami w oświatę oraz nakładami na godzinę nauczania w szkole przy 

stosunkowo niskiej liczebności oddziałów i średniej liczbie uczniów przypadających 

na nauczyciela, co mogło wskazywać na wyższą jakość nauczania. Należy mieć 

jednak na uwadze wartość subwencji oświatowej przypadającej na ucznia, której 

poziom był nieco niższy niż w grupie porównawczej (4,6 tys. zł w Gminie Nysa przy 

4,8 tys. w gminach o podobnym potencjale rozwoju). 

W zakresie gospodarki komunalnej największym atutem Gminy Nysa była rentow-

ność gospodarki odpadami. Z roku na rok wskaźnik ten się zwiększał i na początku 

2018 roku wynosił 109% (dla grupy porównawczej kształtował się on na poziomie 

95%). Oznacza to, że Gmina pokrywała w całości wydatki na gospodarkę odpadami 

wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – co było bar-

dzo korzystne. Wysokie były również nakłady na rozwój publicznego transportu zbio-

rowego. Z kolei mniej korzystna sytuacja występowała w zakresie segregacji odpa-

dów – zaobserwowano stosunkowo wyższą ilość zebranych odpadów zmieszanych 

na mieszkańca, niż w grupie porównawczej. 
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Mocną stroną Gminy Nysa było również planowanie przestrzenne. Na początku 

2018 roku zauważalne były wysokie nakłady na sporządzanie nowych i aktualizację 

istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przeciwień-

stwie do gmin o podobnym potencjale rozwoju, co było bardzo korzystne. Pomimo 

nieco niższego pokrycia powierzchni Gminy planami miejscowymi (wynoszącym 

15,5%), w Gminie Nysa wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy, które są oce-

niane jako jedno z następstw związanych z chaotycznym rozprzestrzenianiem się 

zabudowy i pogorszeniem się jakości przestrzeni publicznej (3,46 decyzji na 1000 

mieszkańców w porównaniu do 4,22 w grupie porównawczej). Oznacza to, iż miej-

scowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte są najważniejsze dla 

rozwoju obszary Gminy. 

W zakresie finansów sytuacja w Gminie Nysa była podobna jak w grupie porów-

nawczej. Gmina posiadała relatywnie słabszą sytuację dochodową (dochód na 

mieszkańca wynosił 3,5 tys. zł, a w grupie porównawczej był on na poziomie 4 tys. 

zł). Niższy był również udział dochodów własnych w budżecie, co powodowało, że 

Gmina posiadała mniejszą samodzielność finansową w porównaniu do gmin o po-

dobnym potencjale rozwoju. Z drugiej strony, prowadzona przez Gminę polityka po-

datkowa zakłada działania wspierające aktywność gospodarczą. Uchwalone w 2016 

roku stawki podatku od nieruchomości, pomimo że nie maksymalizują potencjału 

dochodowego, to stanowią impuls do podniesienia konkurencyjności lokalnych 

przedsiębiorstw oraz stworzenia atrakcyjnych warunków do inwestowania i prowa-

dzenia biznesu. Relatywnie niższy był również wynik budżetu bieżącego, wyrażony 

jako różnica między kwotą dochodów i wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 

mieszkańca. Na początku 2018 roku wskaźnik ten wynosił 252 zł na mieszkańca, 

natomiast w grupie porównawczej był on na poziomie 354 zł. Powodowało to obni-

żenie się wskaźnika samofinansowania inwestycji oraz zdolności kredytowej. Pozy-

tywnym aspektem był wysoki udział dochodów i wydatków majątkowych w budżecie 

Gminy, co świadczyło o dużych nakładach Gminy na nowe inwestycje. Udział wy-

datków majątkowych w budżecie na początku 2018 roku wynosił 16,8%, natomiast 

w grupie porównawczej kształtował się na poziomie 13,7%. Korzystny był również 

poziom kosztów obsługi długu. Na początku 2018 roku koszt obsługi długu na 1 mln 

kapitału w Gminie wynosił 21,5 tys. zł przy 27,3 tys. zł w grupie porównawczej.  
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Istotna część zadań Burmistrza w 2018 roku związana była z realizacją i wdroże-

niem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym 

i strategicznym. Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach 

realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy 

zwrócić uwagę na strategię rozwoju lokalnego, która określa najważniejsze zamie-

rzenia i cele miasta w długim okresie. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Nysa na 

lata 2014-2023 wizja Gminy brzmi: 

 

„Nysa – wyraziste ponadregionalne centrum aktywności gospodarczej na 

Śląsku, racjonalnie wykorzystujące swoje atuty związane z położeniem i dzie-

dzictwem dla zrównoważonego rozwoju” 

 

Natomiast misja rozwoju Gminy sformułowana jest następująco: 

 

„Dążymy do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz po-

prawy jakości życia w Gminie Nysa, aby osiągnąć pozycję ośrodka subregio-

nalnego wyróżniającego się pod względem rozwoju w skali regionalnej i po-

nadregionalnej” 

 

Odnosząc się do powyższej misji i wizji, Gmina Nysa posiada cztery główne obszary 

działania, zdefiniowane jako priorytety, a także uszczegóławiające je cele strate-

giczne: 

 

Priorytet 1:  Konkurencyjna gospodarka 

✓ podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz stworzenie atrakcyj-

nych warunków do inwestowania i prowadzenia biznesu 

✓ dynamizacja rozwoju usług w oparciu o kluczowe zasoby Gminy 

✓ poprawa sytuacji na rynku pracy 

 

Priorytet 2:  Silny kapitał ludzki i społeczny 

✓ wzmocnienie zasobów kapitału ludzkiego 

✓ aktywizacja kapitału społecznego 

 

Priorytet 3:  Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń 

✓ zapewnienie na terenie Gminy wysokiej jakości infrastruktury technicznej 

i społecznej 

✓ efektywne wykorzystanie zasobów środowiska dla dynamizacji rozwoju 

gospodarczego i społecznego 
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Priorytet 4:  Atrakcyjna przestrzeń miejska i obszarów wiejskich 

✓ poprawa ładu przestrzennego i efektywnego wykorzystania przestrzeni 

miejskiej w Nysie 

✓ rozwój przestrzenny obszarów wiejskich Gminy Nysa jako funkcjonalnego 

zaplecza dla miasta 

✓ rozwój przestrzenny Gminy Nysa dzięki współpracy terytorialnej 

 

W związku z powyższymi celami, polegającymi na wykonywaniu zadań własnych 

Gmina Nysa w 2018 roku realizowała 26 dokumentów strategicznych i progra-

mów. Większość z nich koncentrowało się w obszarze pomocy społecznej, następ-

nie oświaty, ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje o poli-

tykach, programach i strategiach realizowanych przez Gminę Nysa w 2018 roku wy-

mieniono w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Nysa w 2018 roku 

L.P. Nazwa dokumentu Obszar 

1 Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 ogólny 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego 

planowanie  
przestrzenne 

3 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa rewitalizacja 

4 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021 

ochrona  
środowiska 

5 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Nysa na lata 2014-2032 

ochrona  
środowiska 

6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa 
ochrona  

środowiska 

7 Strategia oświatowa Gminy Nysa oświata 

8 Program Stypendialny „Stypendium Burmistrza Nysy" oświata 

9 
Program Stypendialny „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza 
Nysy" 

oświata 

10 
Program Stypendialny „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpij-
czyka" 

oświata 

11 
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
z terenu Gminy Nysa 

oświata 

12 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na 
lata 2016-2023 

pomoc  
społeczna 

13 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018 

pomoc  
społeczna 

14 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 
pomoc  

społeczna 

15 Program na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023 
pomoc  

społeczna 

16 Program "bon wychowawczy" 
pomoc  

społeczna 
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L.P. Nazwa dokumentu Obszar 

17 
Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej 
Rodziny" 

pomoc  
społeczna 

18 
Nyski program GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY" w ra-
mach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii 
przedsiębiorców" 

pomoc  
społeczna 

19 
Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne 
w sferze pożytku publicznego na rok 2018 

partycypacja 
społeczna 

20 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2018 rok 

ochrona 
zwierząt 

21 
Program polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Nysa na 
lata 2018-2020 

ochrona  
zdrowia 

22 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych dla Gminy Nysa na rok 2018 

ochrona  
zdrowia 

23 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na 
lata 2017-2021 

ochrona  
zdrowia 

24 
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-
2018 

gospodarka  
komunalna 

25 
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Nysa na lata 2015-2020 

gospodarka  
komunalna 

26 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla 
Gminy Nysa 

ochrona  
zabytków 

Źródło: opracowanie własne. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest do-

kumentem określającym politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zago-

spodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące Studium zostało przyjęte 

uchwałą nr XXXV/531/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 roku z póź-

niejszymi zmianami. W 2018 roku przeprowadzono ocenę aktualności Studium, 

w której stwierdzono częściowy brak jego aktualności i wskazano, że należy doko-

nać wymaganych prawem czynności umożliwiających dokończenie prowadzonej 

procedury uchwalania nowego Studium (procedura ta została dokończona w 2019 

roku na podstawie uchwały nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 

roku). 

Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego. Spośród działań zasługujących na uwagę należy wskazać, 

że w 2018 roku w Gminie Nysa uchwalono 6 nowych miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego, 3 zmiany obowiązujących miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego, a także podjęto 5 uchwał w sprawie przystąpienia do 

sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Działania te mają przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego w Gminie.  

W 2018 roku podejmowano również działania w ramach Gminnego Programu Re-

witalizacji Gminy Nysa. Celem Programu jest wzrost aktywności społecznej miesz-

kańców obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz społeczny 

Gminy Nysa, podniesienie poziomu aktywności gospodarczej obszaru rewitalizacji 

w oparciu o potencjał instytucjonalny oraz funkcjonalno-przestrzenny Gminy Nysa, 

a także poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę jakości 

infrastruktury technicznej, społecznej oraz podnoszenie estetyki przestrzeni miej-

skich. Z kolei do obszaru rewitalizacji zaliczono centrum miasta, obszar poprzemy-

słowy, obszar rekreacji i wypoczynku przy ul. Ujejskiego oraz forty w Nysie – część 

północno-wschodnia. W 2018 roku do głównych zadań wykonywanych w ramach 

programu należały: 
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1. działania podjęte w celu wykonania dokumentacji projektowej rewitalizacji 

Reduty Kardynalskiej na Centrum Kulturalno-Wystawiennicze Twierdzy 

Nysa z zagospodarowaniem terenu przyległego; 

2. kontynuację robót polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych po 

byłej Fabryce Samochodów Dostawczych; 

3. zwrot nakładów poniesionych przez firmę ASC WORKERS Dariusz Kłapiń-

ski ze Świebodzic na modernizację hali tłoczni na terenie byłego FSD w Ny-

sie; 

4. działania w zakresie rewitalizacji Rynku w Nysie (dokumentacja projektowa, 

nadzór archeologiczny, roboty elektryczne i oświetleniowe w otoczeniu po-

mnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, projekt docelowej organizacji ruchu, 

zamontowanie słupków przeszkodowych ograniczających ruch kołowy). 

Zadania w obszarze ochrony środowiska realizowane były w oparciu o trzy pro-

gramy. Nadrzędnym dokumentem strategicznym w zakresie ochrony środowiska 

w Gminie jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2021. Do jego głównych celów zaliczono m.in. eduka-

cję ekologiczną mieszkańców, ochronę zasobów naturalnych, czy poprawę jakości 

powietrza.  

W zakresie podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców w 2018 roku zor-

ganizowano dzień „Sprzątanie Świata”, „Europejski Dzień bez Samochodu”, „Dzień 

Ziemi”, przeprowadzono akcję „100 drzew na Stulecie Odzyskania Niepodległości”, 

czy też „Let’s Clean Up Europe” polegającą na sprzątaniu przez uczniów Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Nysie, pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie oraz wo-

lontariuszy z WOPR terenu wokół Jeziora Nyskiego. 

W ramach poprawy jakości powietrza oraz skutecznego gospodarowania odpadami 

podejmowane są działania zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Nysa oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032. W 2018 roku Gmina rozbudowała 

sieć czujników jakości powietrza oraz udzielała dotacji celowej na dofinansowanie 

działań związanych ze zmianą dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Dodatkowo poniesiono wydatki w wy-

sokości ponad 33,4 tys. zł na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (za-

danie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Opolu). Efektem było usunięcie azbestu o łącznej masie 74,22 Mg 

z nieruchomości położonych na terenie Gminy. 

Dodatkowo Burmistrz Gminy Nysa w celu ochrony środowiska realizował zadania 

i inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami opi-

sanych w dalszej części Raportu. 

Realizacja zadań z zakresu oświaty oparta została na Strategii oświatowej, czte-

rech programach stypendialnych oraz Programie Wspierania Edukacji Uzdol-

nionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy. W ramach przyjętej Strategii okre-

ślony został model absolwenta, a także mocne i słabe strony oraz szanse i zagroże-

nia oświaty w Gminie. W Gminie Nysa funkcjonują trzy programy stypendialne, skie-

rowane do studentów studiów stacjonarnych uczelni Gminy Nysa, w ramach których 

w 2018 roku przyznano: 

1. 164 stypendia z Programu „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”  

o łącznej wartości 128,6 tys. zł; 

2. 9 stypendiów z Programu „Stypendium Burmistrza dla Olimpijczyka” o cał-

kowitej wartości 17,9 tys. zł; 

3. 24 stypendiów z Programu „Stypendium Burmistrza Nysy”, na które zostało 

wydatkowane 34,5 tys. zł. 
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Ponadto Gmina w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży przyznała dla uczniów szkół nyskich: 

1. 40 stypendiów za osiągnięcia artystyczne; 

2. 70 stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe; 

3. wyjazd wakacyjny do Zakopanego dla 33 uczniów za pracę społeczną na 

rzecz szkoły i środowiska. 

Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej oparte jest o podejmowanie dzia-

łań określonych w strategii i ośmiu dokumentach o charakterze programowym. 

Podstawową oznaką realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej było w szcze-

gólności zabezpieczenie w budżecie, a następnie wydatkowanie środków na: 

1. domy pomocy społecznej w kwocie 3,2 mln zł; 

2. ośrodki wsparcia w kwocie 1,6 mln zł; 

3. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 

38,2 tys. zł; 

4. zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towne w kwocie 932,2 tys. zł; 

5. dodatki mieszkaniowe w kwocie 604,2 tys. zł; 

6. zasiłki stałe w kwocie 2,0 mln zł; 

7. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3,4 mln zł; 

8. pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 894,8 tys. zł. 

Istotnym programem w zakresie pomocy społecznej jest „Nyska Karta Dużej Ro-

dziny”, którego założeniem jest promowanie modelu rodzin wielodzietnych i jego po-

zytywnego wizerunku. Założeniem programu jest umacnianie oraz wspieranie ro-

dziny wielodzietnej, a także zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci 

i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez m.in. zagwarantowanie różnorodnych 

ulg i zniżek. Wskazać należy, iż w 2018 roku zostało wydanych 415 kart. Warto 

również zaznaczyć, iż w ramach programu „Bon Wychowawczy” w 2018 roku 

485 rodzin otrzymało bon o łącznej wartości 2,7 mln zł. 

Ważnym obszarem przekładającym się na sytuację mieszkańców Gminy są działa-

nia podejmowane w związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia.  

Wydatki poniesione na ten cel w 2018 roku dotyczyły przede wszystkim realizacji 

zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych dla Gminy Nysa na 2018 rok oraz Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021, w tym na prze-

ciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 1,4 mln. zł oraz na zwalczanie narkomanii 

21,7 tys. zł. 

Odnosząc się natomiast do zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Gmina reali-

zowała działania wynikające między innymi z Planu wykorzystania gminnego za-

sobu nieruchomości na lata 2016-2018, w ramach którego w 2018 roku m.in.: spo-

rządzono dokumentację niezbędną do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lo-

kali, wyceniano działki (zabudowane i niezabudowane), lokale użytkowe, lokale 

mieszkalne, wyceniano nieruchomości związane z przekształceniem prawa użytko-

wania wieczystego w prawo własności. Należy zaznaczyć, że dochód ze sprzedaży 

i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wyniósł niespełna 7,8 mln zł, czyli został 

w pełni realizowany. 

Gmina opierała także gospodarkę komunalną na Wieloletnim programie gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015-2020, zawierają-

cym główne kierunki polityki lokalowej, w tym planowane działania w zakresie po-

prawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy. 
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Gmina posiada również Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-

2021 dla Gminy Nysa. W 2018 roku wydatkowane były środki w związku z: 

1. remontem konstrukcji i wymianą oraz odtworzeniem pierwotnej formy wieży 

kościoła pw. św. Urbana w Głębinowie - Rzymskokatolicka Parafia pw. św. 

Urbana w Głębinowie; 

2. renowacją i konserwacją chóru muzycznego kościoła pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Kępnicy - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Kępnicy; 

3. pracami restauratorskimi w zakresie malowania wnętrza kościoła pw. św. 

Jana Chrzciciela - Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Ny-

sie; 

4. remontem konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, ob-

róbek blacharskich i orynnowania w kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach 

Nyskich – Parafia Rzymskokatolicka pw.  Wniebowzięcia NMK w Kępnicy; 

5. renowacją wnętrza kościoła pw. św. Elżbiety Turyńskiej (Węgierskiej) w Ny-

sie - Zakon Braci Mniejszych, Klasztor Franciszkanów.  

Powyższa część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywa-

nych w 2018 r. przez Gminę Nysa w związku z realizacją lokalnych polityk, progra-

mów i strategii. W dalszej części dokumentu przybliżone zostanie wykonywanie 

uchwał Rady Miejskiej, a także charakterystyka najważniejszych działań podjętych 

w 2018 roku związanych z realizacją przedstawionych powyższych dokumentów.  

WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek 

wykonywania uchwał Rady Miejskiej. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwe-

stii formalnych, ale obejmuje również szereg innych czynności takich jak przygo-

towanie projektu uchwały, publikacja na stronie biuletynu informacji publicznej lub 

w dzienniku urzędowym wojewody, określenie sposobu wykonywania uchwały, 

a także zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonywania 

uchwał. 

W 2018 roku Rada Miejska w Nysie podjęła 242 uchwały. Poniższa tabela przedsta-

wia uchwały w podziale na konkretne obszary.  
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Tabela 2. Uchwały Rady Miejskiej w Nysie podjęte w 2018 roku  

Obszar Liczba uchwał 

Organizacja Gminy i Urzędu 75 

Zarządzanie majątkiem 54 

Finanse 37 

Pomoc społeczna 17 

Zagospodarowanie przestrzenne 15 

Oświata 11 

Ochrona zdrowia 9 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów 7 

Ochrona środowiska 6 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 4 

Transport publiczny 3 

Sport i turystyka 2 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 

Gospodarka mieszkaniowa 1 

Suma 242 

Źródło: opracowanie własne. 

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się jesienią 2018 roku, najwię-

cej uchwał dotyczyło organizacji Gminy i Urzędu. W tym miejscu należy zwrócić 

uwagę na aspekty związane z realizacją zapisów poszczególnych uchwał. Na ich 

mocy ustalano składy osobowe komisji, zatwierdzono plan pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej, wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady.  

Znaczna liczba uchwał dotyczyła obszaru zarządzania majątkiem. Na podstawie 

uchwał decydowano o sprzedaży, nabywaniu oraz dzierżawieniu nieruchomości bę-

dących własnością Gminy.  

Sprawy finansowe obejmują wykonywanie budżetu, który został przyjęty na podsta-

wie uchwały nr XLVII/290705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 

roku. W trakcie roku 2018 budżet był sukcesywnie realizowany, co przejawia się 

m.in. w opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-

27s, Rb28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z). Podsumowanie realizacji całego budżetu sta-

nowi Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018 rok. 

Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych gminy 

odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń. Na ich podstawie Burmistrz kierował 

pracami Urzędu Miejskiego, ogłaszał konkursy na powierzenie realizacji zadań pu-

blicznych, zarządzał składnikami majątku Gminy, przyznawał stypendia sportowe 

oraz dokonywał zmian w planie wydatków.   

Podsumowując, należy wskazać, że w trakcie całego 2018 roku, polityki, programy 

i strategie oraz uchwały Rady Miejskiej realizowane były prawidłowo.  
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REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W ramach podsumowania działalności Burmistrza, ustawa o samorządzie gminnym 

wymaga odniesienia się do realizacji budżetu obywatelskiego. Burmistrz na podsta-

wie zarządzenia nr 1340/2017 z dnia 4.10.2017 roku określił kwotę wydatków oraz 

harmonogram  budżetu obywatelskiego na 2018 rok.  

W ramach IV edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców oddano 

kwotę 600 tys. zł.  Wnioski w dniach  od 9 do 27 października 2017 roku mógł skła-

dać każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy. Każdy projekt musiał uzyskać poparcie ze 

strony 15 mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze oraz zawierać 

szacunkowy koszt realizacji. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego ini-

cjatywą obywatelską może być: 

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej, 

2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania miesz-

kańców, 

3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub 

sportowym. 

Na etapie weryfikacji wniosków spośród 22 zgłoszonych projektów, 15 uzyskało po-

zytywną opinię. Pozostałe wnioski ze względu na braki formalno-prawne odrzucono. 

Ostatecznie, po wniesieniu poprawek do odrzuconych wcześniej projektów do gło-

sowania zakwalifikowano 17 projektów.  

Mieszkańcy w dniach od 3 do 28 stycznia mogli głosować na projekty. Głosować 

można było tradycyjnie – poprzez wypełnienie karty lub przez Internet.  

IV edycja budżetu obywatelskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem. Oddano 

łącznie 18.345 głosów z czego 16.346 było ważnych. Ogłoszenie wyników nastąpiło 

26.02.2018 roku. Poniższa tabela przedstawia zwycięskie projekty wraz z liczbą gło-

sów jaką uzyskały. 

 Tabela 3. Zwycięskie projekty w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego 

Nazwa projektu Liczba głosów 

Nyska Strefa Biegacza 2.559 

W jedności siła - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno - 
sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołec-
twach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk, Złotogłowice 

2.555 

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Ny-
skiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i Siestrzechowic 

2.306 

Działamy dla Pokoleń - zagospodarowanie terenów sportowo - wypo-
czynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, Ruso-
cin 

1.726 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej głosów oddano na projekt pn. "Nyska Strefa Biegacza" (2559 głosów), 

następny był pomysł "W jedności siła - wyposażenie, modernizacja terenów rekrea-

cyjno-sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach 

Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk, Złotogłowice" (2555), a na trzecim stopniu 
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podium uplasował się projekt "Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną miesz-

kańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Iławy, Morowa i Siestrzechowic" (2306). Sfinan-

sowany został także pomysł "Działamy dla Pokoleń – zagospodarowanie terenów 

sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, 

Rusocin" (1726). Projekty wybrane przez mieszkańców zostały zrealizowane. 

WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 

OŚWIATA 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Nysa była organem prowadzącym dla 8 przed-

szkoli, 4 szkół podstawowych oraz 5 zespołów szkół. Liczbę wychowanków, oddzia-

łów oraz etatów nauczycielskich w placówkach oświatowych przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 4. Liczba uczniów, oddziałów oraz etatów nauczycielskich w publicznych jed-

nostkach oświatowych 

Jednostka oświatowa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba etatów 

nauczycieli 

Przedszkole nr 1 w Nysie 125 5 10,14 

Przedszkole nr 5 – Integracyjne 
w Nysie 

102 7 23,64 

Przedszkole nr 6 w Nysie 125 5 11,05 

Przedszkole nr 8 w Nysie 125 5 11,18 

Przedszkole nr 9 w Nysie 99 4 8,17 

Przedszkole nr 10 w Nysie 175 7 12,36 

Przedszkole nr 12 w Nysie 238 10 27,44 

Przedszkole nr 14 w Nysie 125 5 12,15 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie 611 26 51,13 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie 547 22 49,63 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
800 (w tym 326 

w oddziałach gim-
nazjalnych) 

39 (w tym 16 gim-
nazjalnych) 

83,51 

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddzia-
łami integracyjnymi w Nysie 

936 (w tym 251 
w oddziałach gim-

nazjalnych) 

42 (w tym 11 
w oddziałach gim-

nazjalnych) 
100,22 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bia-
łej Nyskiej 

110 7 19,31 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Go-
świnowicach 

73 7 16,84 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ko-
pernikach 

39 6 14,80 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niw-
nicy 

90 7 14,07 

Zespół Szkół Sportowych w Nysie 
453 (w tym 103 

w oddziałach gim-
nazjalnych) 

22 (w tym 5 gim-
nazjalnych) 

57,49 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto, najmłodsze dzieci z Nysy mają możliwość uczęszczać do klubu dziecię-

cego i 7 żłobków. 
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Oprócz placówek publicznych, na terenie Gminy Nysa funkcjonowały jednostki 

oświatowe prowadzone przez inne podmioty, lecz dotowane ze środków publicz-

nych: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzysze-

nia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przełęku 

3. Szkoła Podstawowa w Lipowej 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny – Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole Prywatne „Smerf” w Nysie 

5. Przedszkole Prywatne „Bajkowy Świat” w Nysie 

6. Publiczne Przedszkole „Łobuziaki” w Nysie 

7. Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie 

W ww. placówkach uczyło się 326 uczniów, a opieką objętych było 290 wychowan-

ków przedszkoli. 

W dniach 19 – 21 kwietnia 2018 r. odbył się egzamin gimnazjalny, będący mierni-

kiem poziomu kształcenia w placówkach tego rodzaju. Poniższa tabela przedstawia 

wyniki osiągnięte przez uczniów z Gminy Nysa wraz ze średnią dla województwa. 

Tabela 5. Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku 

Wynik GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P 

Szkoła Podstawowa 
nr 5 

67,3 57,9 51,6 51,6 65,9 47,4 64,3 

Szkoła Podstawowa 
nr 10 

65,1 55,4 45,8 45,8 69,8 49,6 - 

Zespół Szkół Sporto-
wych 

59,8 51,9 39,7 39,7 59,6 39,0 25,0 

Województwo 67,0 57,7 50,6 50,6 69,8 52,7 64,7 

*GH-P – język polski, GH-H – historia, GM-M – matematyka, GM-P –przedmioty przyrodnicze, GA-P – 

j. angielski podstawowy, GA-R –j. angielski rozszerzony, GN-P j. niemiecki podstawowy 

 

W 2018 roku w Gminie Nysa dokonywano inwestycji w oświacie. Kwota wydatków 

majątkowych w oświacie, wg wykonania planu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła po-

nad 10 mln zł. Działania podjęte w tym zakresie przestawia poniższa tabela. 

Tabela 6. Wydatki majątkowe w obszarze oświaty 

Działanie Kwota 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w dal i trójskoku, 
sprawnościowego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Białej Nyskiej oraz budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Niwnicy 

3.296.670,58 

Wykonanie chodnika przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Białej Nyskiej 

28.690,33 

Modernizacja ogrodzenia SP nr 10 w Nysie 50.000,00 

Modernizacja budynku SP nr 1 w Nysie 98.438,36 

Modernizacja sanitariatów w SP nr 5 w Nysie 39.998,00 

Wymiana okien w budynku SP nr 10 w Nysie 91,938,00 

Modernizacja budynku ZSS w Nysie 99.998,00 
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Adaptacja pomieszczeń na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Goświnowicach 

30.000,00 

Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kopernikach 

59.722,24 

Modernizacja placu przed szkołą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Białej Nyskiej 

47.966,94 

Dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy ZSS w Nysie 66.420,00 

Budowa przedszkola w Nysie 5.429.766,26 

Modernizacja schodów w Przedszkolu nr 6 w Nysie 9.800,00 

Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 9 w Nysie 59.950,01 

Modernizacja elewacji budynku w Przedszkolu nr 9 w Nysie 110.000,00 

Modernizacja sal w Przedszkolu nr 12 w Nysie 49.968,90 

Zakup i montaż zestawu zabawowego do ogrodu Przedszkola nr 8 w Ny-
sie 

11.780,00 

Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Nysa 

73.800,00 

Modernizacja ogrodzenia SP nr 10 w Nysie 70.000,00 

Utworzenie kuchni w SP nr 3 w Nysie 322.904,79 

Utworzenie kuchni w SP nr 5 w Nysie (dokumentacja projektowa) 8.400,00 

Budowa windy w Przedszkolu nr 5 w Nysie 15.375,00 

Zakup pomocy dydaktycznych do Sali integracji sensorycznej w SP nr 10 
w Nysie 

11.984,70 

Łącznie inwestycje w oświacie 10.083.572,11 

Źródło: opracowanie własne. 

Do najważniejszych inwestycji w obszarze oświaty należą z pewnością budowa 

przedszkola w Nysie oraz budowa infrastruktury sportowej w Zespołach 

Szkolno-Przedszkolnych w Białej Nyskiej i Niwnicy. Obie inwestycje stanowiły 

kontynuację prac z 2017 roku. Odpowiedzialna za realizację zadań związanych 

z budową Przedszkola była firma MOBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Tomasz 

Mochoń z Nysy. Boisko sportowe w Białej Nyskiej wykonywała firma BELLSPORT 

Grzegorz Leszczyński z Bytomia, z kolei sala gimnastyczna w Niwnicy powstawała 

wysiłkiem przedsiębiorstwa FALBUD Andrzej Falkiewicz z Nysy. 

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, podej-

mowane przez Gminę, obejmują zarówno wsparcie materialne, jak i rzeczowe oraz 

usługi, zmierzające do zapewnienia zaspokojenia niezbędnych potrzeb, usamodziel-

nienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

Wskazane powyżej zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, ale także in-

nych aktów prawnych, m.in. ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 

ze środków publicznych, a także uchwał Rady Miejskiej.  

Warto podkreślić, iż za wykonywanie tych zadań odpowiada w znacznej części 

Ośrodek Pomocy Społecznej, który w 2018 roku podejmował różnorodne czynności 

ukierunkowane na wsparcie osób i rodzin mieszkających na terenie Gminy. 
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W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia ponad 1,2 tys. rodzin, 

składających się z około 2,2 tys. osób. Pomoc obejmowała zarówno świadczenia 

pieniężne, jak i niepieniężne oraz usługi. Wszystkie formy wsparcia były dostoso-

wane do aktualnych problemów lokalnej społeczności i zależały m.in. od zatrudnie-

nia, sytuacji zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego. Częściej z pomocy społecz-

nej korzystały rodziny z dziećmi. 

W ramach czynności realizowanych w 2018 roku było udzielenie wsparcia finanso-

wego, przyznawane osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego w po-

niższej tabeli kryterium dochodowego. 

Tabela 7. Kryterium dochodowe prawa do świadczeń pieniężnych 

Podmiot otrzymujący pomoc Warunek 
01.01.2018- 

30.09.2018 roku 
01.10.2018- 

31.12.2018 roku 

Osoba samotnie gospodarująca 

Kryterium docho-
dowe podmiotu 

634 701 

Osoba w rodzinie 514 528 

Rodzina 
Dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot kry-

terium dochodowego na osobę w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne. 

W związku z tym, iż spełnienie kryterium dochodowego, nie było wystarczającą pod-

stawą do przyznania wsparcia finansowego, należało jeszcze spełnić przesłankę 

określoną w art. 7 pkt 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej. Najczęstsze powody 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej ujęto w tabeli. Na podstawie analizy 

głównych przyczyn korzystania ze wsparcia należy wskazać, iż kluczowe w 2018 

roku były: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność, dlatego 

wciąż istnieje konieczność podejmowania działań w szczególności skorelowanych 

z wymienionymi powyżej okolicznościami. 

Tabela 8. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej 

Przyczyna korzystania z pomocy Liczba rodzin 

Ubóstwo 805 

Długotrwała lub ciężka choroba  767 

Niepełnosprawność 642 

Bezrobocie 437 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych 

145 

*powodem przyznania pomocy mogło być równoczesne wystąpienie kilku przesłanek                    

Źródło: opracowanie własne. 

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustala się 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, specjali-

stycznych w miejscu zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej. Pierw-

szy rodzaj zasiłków stanowią zasiłki celowe, przyznawane w celu zaspokojenia kon-

kretnej 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 przedsta-

wia poniższa tabela. 
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Tabela 9. Zasiłki wraz z liczbą osób objętych wsparciem i wydatkowaną kwotą 

Rodzaj zasiłku Liczba osób Kwota 

Zasiłki stałe 389 1 986 969,00 

Zasiłki okresowe 484 684 513 

Zasiłki celowe 741 245 751 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto warto również zwrócić uwagę na realizację wieloletniego programu rządo-

wego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie posiłków 

dzieciom do lat 7 oraz dzieciom w wieku szkolnym. Pomocą w tym zakresie w 2018 

roku objęto: 

1. 63 dzieci do 7 roku życia, w tym 18 dzieci ze środowisk wiejskich; 

2. 124 uczniów do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej, z tego 35 dzieci ze 

środowisk wiejskich. 

Roczny koszt wykonywanych w ramach programu czynności wyniósł w przybliżeniu 

841 tys. zł, przy czym wydatkowane środki własne uwzględniały kwotę około 168,2 

tys. zł. 

Dodatkowo należy także wskazać, że Gmina realizowała usługi opiekuńcze, prze-

znaczone 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 zamieszkujące osoby nie są w stanie tej pomocy zapew-

nić. W 2018 roku z usług opiekuńczych skorzystało 195 mieszkańców, a w ramach 

różnych form zatrudnienia wykonano łącznie w przybliżeniu 380,1 tys. godzin, nato-

miast w zakresie prac społecznie-użytecznych 80 godzin. Wykonanie środków 

w tym zakresie wyniosło prawie 668,9 tys. zł. Oprócz tego, wsparciem w zakresie 

specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 111 osób, świadcząc pomoc w łącz-

nym zakresie około 18,8 tys. godzin i wydatkując na ten cel kwotę ponad 583 tys. zł. 

Niemniej ważnym przedsięwzięciem była praca socjalna realizowana przez 29 pra-

cowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, która była ukierunkowana na 

przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania osób korzystających 

z pomocy społecznej. W 2018 roku z pomocy w formie tych świadczeń skorzystało 

ogółem ponad 1,4 tys. rodzin.  

Zasadnym jest także wskazanie działalności Zespołu ds. Pomocy Dziecku i Rodzi-

nie, który objął wsparciem 103 rodziny, które dzięki opracowanym, indywidualnym 

planom otrzymały szansę na rozwiązanie aktualnych problemów oraz przezwycię-

żanie sytuacji kryzysowych. Od stycznia do grudnia 2018 roku odbyło się łącznie 

455 posiedzeń Zespołu. 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł również koszty dotyczące pobytu 

52 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 29 dzieci w placówkach opiekuńczo-wycho-

wawczych.  

Warto mieć na względzie także działania z zakresu dodatków mieszkaniowych.  

W 2018 roku na pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczono kwotę pra-

wie 576 tys. zł, wydając 607 decyzji przyznających świadczenie. 
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Ponadto na terenie Gminy Nysa można było skorzystać ze zniżek, zarówno w insty-

tucjach publicznych, jak i oferowanych przez podmioty prywatne w ramach Karty Du-

żej Rodziny, z której w 2018 roku skorzystały 92 rodziny, a liczba wydanych kart wy-

nosiła 415.  

Z uwagi na wykonywanie przedsięwzięć z zakresu świadczeń rodzinnych i alimen-

tacyjnych wybrane formy wsparcia ujęto w tabeli. Natomiast ogólne wydatki na wy-

płatę świadczeń rodzinnych wyniosły prawie 15,9 mln zł, uwzględniając przy tym 

realizację w przybliżeniu 84,5 tys. świadczeń. 

Tabela 10. Wybrane formy wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyj-
nych 

Działanie Wydatkowana kwota 

Zasiłek rodzinny 3 656 971,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 3 392 369,00 

Zasiłek pielęgnacyjny 3 059194,00 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 1 739 017,00 

Świadczenie rodzicielskie 1 417 152,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Gmina Nysa była odpowiedzialna również za system wsparcia dotyczący świadczeń 

alimentacyjnych, na które w 2018 roku przeznaczono około 2,2 mln zł wypłacając 

ponad 5 tys. świadczeń. 

Podsumowując warto wskazać, iż łączne wydatki Ośrodka wynosiły ponad 60,6 mln 

zł, w tym: 

1. z budżetu państwa / zadania zlecone – prawie 52,9 mln zł; 

2. z budżetu Gminy – blisko 7,8 mln zł. 

W 2018 roku Gmina realizowała także liczne projekty, w tym: „Nie-Sami- Dzielni - 

rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” oraz przedsię-

wzięcie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.  

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej za-

warto w Informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2018 rok. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT 

 

Działalność Gminy w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ruchu do-

tyczy przede wszystkim budowy oraz utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i pla-

ców. Na terenie Miasta występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powia-

towe, gminne). Natomiast zapewnienie na terenie Gminy wysokiej jakości infrastruk-

tury technicznej, jest jednym z głównych celów określonych w Strategii  Rozwoju 

Gminy Nysa na lata 2014-2023. 

Zgodnie z przedstawioną w części II Raportu analizą podstawowych wskaźników 

charakteryzujących stan Gminy na początek 2018 roku, sytuacja w obszarze infra-

struktury technicznej (obejmującej również parametry określające lokalne drogi) 

znacząco przewyższała inne gminy z grupy porównawczej. Przewagę zapewniał 
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przede wszystkim wysoki poziom finansowania zadań opisywanych w ramach niniej-

szego podrozdziału. Analiza podstawowych wskaźników charakteryzujących stan 

Gminy na początek 2018 roku, wskazuje że sytuacja tego obszaru w poprzednich 

latach cechowała się dobrą realizacją zadań i zapewnieniem stabilnego poziomu fi-

nansowania, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11. Porównanie parametrów określających nakłady na transport i infrastrukturę 

drogową na początek 2018 roku 

 Nysa 
Grupa 

porównawcza 

Po-

wiat 

Wojewódz-

two 
Kraj 

Nakłady na transport  

i łączność (% wydatków 

ogółem) 

3,1 1,8 1,7 1,5 2,1 

Nakłady na   

(% wydatków ogółem) 
2,0 1,0 0,5 0,7 1,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaprezentowane dane dowodzą, że zgodnie z oceną stanu Gminy na początek 2018 

roku, Gmina Nysa przeznaczała więcej środków na realizację zadań z zakresu in-

frastruktury drogowej niż inne podobne gminy (grupa porównawcza), a także pozo-

stałe gminy z obszaru powiatu, województwa i kraju. Na realizację zadań własnych 

w ramach transportu i łączności, w tym infrastruktury drogowej, w poprzednich la-

tach przeznaczano przeciętnie 12,6 mln zł, z czego ponad 45% stanowiły wydatki 

majątkowe. W roku 2018 kontynuowano dotychczasowe założenia. 

 

Na skutek realizacji inwestycji, wartość wydatków majątkowych na drogi 

gminne i infrastrukturę transportową wzrosła do blisko 6,8 mln zł. 

 

Powyższe działania wpłynęły na utrzymanie aktywności Gminy w zakresie realizacji 

zadań obejmujących przebudowę dróg, co przełożyło się na poprawę stanu infra-

struktury na koniec 2018 roku. Najważniejsze inwestycje w infrastrukturę drogową, 

finansowane z budżetu Gminy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Najważniejsze inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej w 2018 roku 

Nazwa zadania Efekt wykonanych prac 

Zrealizowane 

wydatki w 2018 

roku (zł) 

Budowa dróg gminnych na te-

renie miasta 

Oddanie do użytku ulic: Wiosennej, Nowowiej-

skiej, Zbaraskiej, Opawskiej 
2.483.000,91 

Budowa dróg gminnych na ob-

szarze wsi 

Oddanie do użytku dróg w miejscowościach: 

Jędrzychów, Koperniki, Przełęk 
1.518.575,70 

Budowa parkingu 
Oddanie do użytku parkingu przy ulicach Zwy-

cięstwa – Kusocińskiego 
519.000,00 

Budowa dróg osiedlowych 
Oddanie do użytku ulic: Bursztynowej i Krysz-

tałowej 
776.681,41 

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród innych zadań Gminy, które zostały zrealizowane w trakcie 2018 roku warto 

również zwrócić uwagę na aktywność w zakresie przygotowywania inwestycji, które 

są planowane do realizacji na kolejne lata. Przykładami działań podejmowanych 
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w ciągu ostatniego roku w tym temacie było opracowanie dokumentacji projektowej 

budowy ulic oraz centrum przesiadkowego w Nysie. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w trakcie 2018 roku Gmina odpowiadała za 

bieżące utrzymanie dróg gminnych. Podstawowe działania w tym obszarze polegały 

na: 

1. prowadzeniu napraw nawierzchni bitumicznych; 

2. utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej; 

3. zimowym utrzymaniu dróg i chodników. 

Poza aktywnością inwestycyjną, istotna część działalności Gminy w obszarze infra-

struktury drogowej była związana działaniami bieżącymi. Najważniejsze zadanie do-

tyczyło zapewnienia mieszkańcom Gminy dostępności transportu publicznego. 

Usługi te były wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w celu za-

gwarantowania prawidłowej realizacji zadania, Gmina zapewniła w budżecie środki 

w wysokości 4,5 mln zł. 

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Podsumowując stan Gminy w roku 2018 należy zwrócić uwagę na działania podej-

mowane przez Burmistrza w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Co 

prawda nie jest to zadanie realizowane bezpośrednio przez Władze Gminy, ponie-

waż obsługą zadań z zakresu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy zajmują się spółka Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp. z o.o. Nie-

mniej mając na uwadze, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-

nie ścieków stanowią istotną część funkcjonowania Gminy, to poniżej zaprezento-

wano najważniejsze działania w tym zakresie. Ponadto z uwagi na fakt, że spółka 

komunalna stanowi formę realizacji zadania własnego Gminy, a dodatkowo nadzór 

nad jej działalnością poprzez radę nadzorczą i jednoosobowe zgromadzenie wspól-

ników sprawuje Burmistrz, to Gmina ma istotny wpływ na kierunki działań podejmo-

wanych w ramach realizacji tego zadania. 

W obszarze gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej sytuacja Gminy na początek 

2018 roku charakteryzowała się lepszym poziomem realizacji zadań niż w innych 

podobnych Gminach. Podstawowymi parametrami, które przesądzały o przewadze 

w tym zakresie był wysoki, ponadprzeciętny stopień zwodociągowania Gminy oraz 

konsekwentna modernizacja zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, która 

pozwoliła na zmniejszenie liczby występujących awarii, co przedstawiono w poniż-

szej tabeli. 
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Tabela 13. Porównanie parametrów określających stan gospodarki wodociągowo-ka-

nalizacyjnej na początek 2018 roku 

 Nysa 
Grupa 

porównawcza 
Powiat 

Woje-

wództwo 
Kraj 

Mieszkańcy korzystający z sieci wo-

dociągowej 

w ogólnej liczbie mieszkańców (%) 

96,8 94,2 94,7 96,4 87,8 

Mieszkańcy korzystający z sieci ka-

nalizacyjnej  

w ogólnej liczbie mieszkańców (%) 

96,4 75,8 51,0 62,2 51,6 

Liczba awarii sieci wodociągowej na 

1 tys. przyłączy 
8,3 14,9 12,1 15,3 15,3 

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej na 

1 tys. przyłączy 
1,1 40,1 22,8 30,7 36,8 

Źródło: opracowanie własne. 

Najsilniejszymi parametrami są korzystna sytuacja w obszarze poziomu zwodocią-

gowania oraz skanalizowania Gminy. Przedstawione dane wskazują, że dotychcza-

sowe decyzje inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozwoju w obszarze gospo-

darki wodociągowej i kanalizacyjnej przyniosły wymierne efekty. Szczególnie należy 

zwrócić uwagę na stopień skanalizowania Gminy. W ostatnich latach istotnie się po-

prawił wskaźnik określający liczbę mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyj-

nej w ogólnej liczbie mieszkańców, który wynosił 96,4% (wobec 75,8% w grupie po-

równawczej). Bardzo dobrze wygląda również stan techniczny sieci, ponieważ 

wskaźniki awaryjności są znacznie niższe, niż w podobnych gminach. Istotna prze-

waga w tym obszarze jest widoczna również na tle gmin z powiatu, województwa, 

a nawet całego kraju. Zauważalny w ciągu ostatnich 3 lat spadek liczby stwierdzo-

nych awarii wskazuje na efektywne wydatkowanie środków, służące poprawie jako-

ści infrastruktury. 

Niski wskaźnik awaryjności sieci wynikał również z licznych działań inwestycyjnych, 

dzięki którym mieszkańcy Nysy mają do dyspozycji nowe urządzenia wodociągowe 

i kanalizacyjne. Szczególnie należy zwrócić uwagę na stopień skanalizowania 

Gminy. W ostatnich latach istotnie się poprawił wskaźnik określający liczbę miesz-

kańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców. We-

dług stanu na początek 2018 roku wynosił on 71% (wobec 55% w grupie porównaw-

czej). Natomiast na koniec 2018 roku jego wartość sięgnęła 79,3%. 

Działalność w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w trakcie roku 

2018 można podzielić na część dotyczącą inwestycji oraz aspekty związane z za-

twierdzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-

wadzania ścieków, a także przyjęciem nowego projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 

Pierwsze z zadań dotyczące działań podejmowanych w 2018 roku dotyczy realizacji 

inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Podstawowym ce-

lem trwającej od kilku lat aktywności jest zagwarantowanie jak największej liczbie 

mieszkańców Gminy dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co niewątpli-

wie podnosi standard życia. Większość podejmowanych działań stanowi realizację 

planu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wykonywane 

inwestycje są odzwierciedleniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnim Planie 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
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Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie na lata 2018-2021. Do-

kument został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLVIII/717/18 na sesji w dniu 

27 lutego 2018 roku. 

 

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletnim Pla-

nie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanaliza-

cyjnych wynosi ponad 37,3 mln zł 

 

Zrealizowane w 2018 roku działania związane z rozbudową infrastruktury pozwoliły 

na zwiększenie długości sieci o 12 kilometrów, w tym: 

1. sieci wodociągowej z 284 do 293 kilometrów (9 kilometrów); 

2. sieci kanalizacyjnej z 269 do 272 kilometrów (3 kilometry). 

Część zadań inwestycyjnych, była również realizowana i finansowana bezpośrednio 

z budżetu Gminy. Dotyczyły one budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Piastow-

skiej. Zadanie o wartości blisko 800 tys. zł zostało wykonane na podstawie porozu-

mienia pomiędzy Gminą Nysa, Powiatem Nyskim oraz Spółką AKWA. Uzupełniająco 

należy dodać, że realizacja zadania została wsparta kwotą 200 tys. zł z budżetu po-

wiatu. Istotne działania inwestycyjne, Gmina podjęła również ramach uzbrojenia te-

renów. Zapisane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcie pod nazwą: 

„Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego 

WSSE „Invest-Park”, przewiduje m.in. budowę nowej infrastruktury kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej.  

Niemniej ważnym obok inwestycji elementem, który wpływa na stan Gminy i leży 

w przedmiocie zainteresowania mieszkańców są ceny wody i ścieków. Od marca 

2018 roku, w wyniku zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, taryfy za wodę i ścieki na terenie Gminy zatwierdzane są 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jed-

nakże na terenie Gminy Nysa, pomimo zmiany prawa oraz modyfikacji zasad obli-

czania taryf, ceny za te podstawowe usługi komunalne w trakcie roku pozostały na 

tym samym poziomie, a ponadto były niższe niż średnie ceny dostawy wody i od-

bioru ścieków na terenie gmin, dla których taryfy zatwierdził Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14. Porównanie stawek taryf za wodę w Gminie Nysa ze średnimi cenami za-

twierdzonymi przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu dla innych gminach 

Grupa odbiorców 

Taryfa AKWA Sp.  z o.o. 

zatwierdzona przez  

Dyrektora RZGW  

we Wrocławiu (zł / m3) 

Średnie ceny zatwierdzone  

przez Dyrektora RZGW  

we Wrocławiu (zł / m3) 

Woda 

 

Netto: 3,60 

Brutto: 3,89 

Netto: 4,32 

Brutto: 4,67 

Ścieki 
Netto: 4,97 

Brutto: 6,15 

Netto: 7,15 

Brutto: 7,72 

Razem: 
Netto: 9,29 

Brutto: 10,03 

Netto: 11,47 

Brutto: 12,39 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dodatkowo poza ceną za m3, Spółka pobiera również opłaty abonamentowe w wy-

sokości: 3,00 zł netto (3,24 zł brutto) za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

6,00 zł netto (6,48 zł brutto) za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Mając na uwadze brak wzrostu cen w trakcie roku oraz utrzymanie ich wartości po-

niżej średniej, należy wskazać, że mieszkańcy Gminy Nysa są obciążeni niższymi 

płatnościami za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-

nia ścieków, niż mieszkańcy większości innych gmin żyjący zarówno na terenie Wo-

jewództwa Opolskiego, jak i całego kraju. Warto w tym miejscu podkreślić, że ze 

względu na fakt, iż ceny obowiązujące na terenie Gminy są niższe niż średnie war-

tości zarówno dla podobnych gmin, jak i reszty kraju, nie ma potrzeby ustalania do-

płat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ście-

ków. Jednakże chcąc zapewnić odbiorcom usług, korzystniejsze warunki rozliczeń, 

w 2018 roku Gmina z budżetu realizowała dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę, które rekompensowały wysokość stawki opłaty abonamentowej. Łączna 

wartość środków przeznaczonych na ten cel wyniosła niespełna 400 tys. zł. 

W kwestiach organizacyjno-prawnych, Gmina zajmowała się również nowym regu-

laminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Niezbędne działania zostały 

podjęte w wyniku zmiany przepisów regulujących obszar zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Główne prace w tym zakresie pole-

gały na przyjęciu projektu regulaminu i jego przekazaniu do zaopiniowania przez or-

gan regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocła-

wiu. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, na sesji, która odbyła się 24 paź-

dziernika 2018 roku, Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę nr LVIII/879/18 w spra-

wie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na tere-

nie Gminy Nysa. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego 6 listopada 2018 roku. W związku tym, po upływie czasu na 

wejście w życie, od 20 listopada 2018 roku, na terenie Gminy obowiązują postano-

wienia nowego regulaminu. 

Podsumowując, działalność w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej 

w trakcie roku 2018 można podzielić na część dotyczącą inwestycji oraz aspekty 

związane z zatwierdzeniem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także przyjęciem nowego regulaminu do-

starczania wody i odprowadzania ścieków. Zadania zrealizowane w ciągu 2018 roku 

stanowiły kontynuację dotychczasowej polityki w tym zakresie. Dzięki ich wykona-

niu, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych zostali ochronieni przed skutkami 

wzrostu cen wody i ścieków. Jednocześnie za pośrednictwem Spółki Wodociągi 

i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.  realizowano kolejne działania inwestycyjne, które 

przyczynią się do dalszej poprawy poziomu świadczonych usług. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 

W 2018 roku w Gminie Nysa obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i po-

rządku przyjęty uchwałą XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 

roku z późniejszymi zmianami. 

Stawki obowiązujące w Gminie za gospodarowanie odpadami wynikały z realizacji 

uchwały V/38/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 roku i kształtowały 

się na poziomie 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości 

za odpady zbierane w sposób selektywny, zaś 22 zł za odpady niezbierane w spo-

sób selektywny. 



 
Część III. Działalność Burmistrza w 2018 roku 

Strona | 43

Stawki te pod względem wysokości uplasowały się kolejno na 2. miejscu za odpady 

segregowane i 7. miejscu za odpady niezbierane w sposób selektywny wśród gmin 

o podobnej charakterystyce oraz zbliżonej liczbie mieszkańców.  

Tabela 15. Ranking stawek za odpady dla Gminy Nysa oraz gmin o podobnej 

charakterystyce i zbliżonej liczbie ludności w 2018 roku (zł) 

Miejsce Gmina 
Stawka za 
odpady se-
lektywne 

  
Miejsce Gmina 

Stawka za 
odpady 

zmieszane    

1 Końskie  4,00   1 Końskie  8,00 

2 Nysa  8,00   2 Śrem  15,00 

3 Jarocin  9,00   3 Września  15,00 

4 Prudnik  10,00   4 Prudnik  18,00 

5 Śrem  10,00   5 
Strzelce 
Opolskie  

18,00 

6 Września  10,00   6 Jarocin  18,00 

7 
Strzelce Opol-

skie  
12,00   7 Nysa  22,00 

8 Krotoszyn  13,00   8 Krotoszyn  26,00 

ŚREDNIA 9,50   ŚREDNIA 17,50 

*gminy z tego samego powiatu  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Całkowita wartość dochodów w obszarze gospodarki odpadami kształtowała 

się na poziomie ponad 6,93 mln zł. Z kolei wydatki poniesione na gospodarkę 

wynosiły około 6,94 mln zł. Oznacza to, iż w 2018 roku poniesione zostały 

wyższe wydatki aniżeli dochody w zakresie gospodarowania odpadami o nie-

spełna 7 tys. zł. Praktycznie zatem gospodarka odpadami była w pełni zbilan-

sowana, co należy ocenić bardzo pozytywnie. 

 

Tabela 16. Wydatki na gospodarkę odpadami oraz oczyszczanie Gminy (zł) 

Kategoria Dochody  Wydatki 

Gospodarka odpadami, w tym: 6 933 638,67 6 940 450,03 

zakup usług / wydatki 6 896 201,64 6 649 337,48 

Różnica -6 811,36 

Oczyszczanie Gminy - 603 394,73 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W Gminie w 2018 roku funkcjonowały dwa Gminne Punkty Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. W GPSZOK przyjmowane były odpady komunalne, zbie-

rane w sposób selektywny z nieruchomości objętych gminnym systemem gospoda-

rowania. W Punktach zostało odebranych 1.599.193 kg odpadów, z czego aż 45% 

stanowiły odpady wielkogabarytowe. 

Łącznie w Gminie zostało zebranych i zagospodarowanych 20.144.133 kg odpa-

dów, co przy zarejestrowanej liczbie mieszkańców we wskazanym roku, przekłada 

się na wytworzenie przez jednego mieszkańca 357 kg masy odpadów. 



 
Część III. Działalność Burmistrza w 2018 roku 

Strona | 44

Wspomnieć należy, że na łączną wartość zebranych odpadów składają się odpady 

segregowane i niesegregowane. Łączna masa zebranych odpadów niesegregowa-

nych w Gminie wyniosła 13.633.680 kg, zaś segregowanych 6.510.433 kg.  

Ryc. 1. Udział odpadów zmieszanych i segregowanych w ogólnej masie odpadów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Trzeba również zaznaczyć, iż największy udział w zakresie zebranych odpadów se-

gregowanych stanowiły kolejno odpady zmieszane opakowaniowe, a więc papier, 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabary-

towe oraz szkło. 

Ryc. 2. Udział poszczególnych odpadów w ogóle odpadów segregowanych 

Źródło: opracowanie własne. 

Warto dodać, iż w Gminie Nysa dostępna jest aplikacja mobilna EcoHarmonogram, 

która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając 

swój adres zamieszkania. 
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UDZIAŁ W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 

Gmina Nysa należy do: 

1. Związku Miast Polskich; 

2. Unii Gmin Powiatu Nyskiego. 

Gmina Nysa należy do Związku Miast Polskich. Stowarzyszenie zrzesza 311 miast, 

w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. Misją Związku jest wspiera-

nie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 

oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania 

samorządowymi wspólnotami mieszkańców.  

Gmina Nysa wraz z Gminą Korfantów należy do Unii Gmin Powiatu Nyskiego. Do 

nadrzędnych zadań Związku należy: 

1. rozwój i promocja turystyki (badania, rozwój i przetwarzanie informacji, 

szkolenia); 

2. ochrona środowiska. 
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ĆWIARTKA II 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: poprawiająca się 

W Gminie udało się zmniejszyć przewagę grupy porównawczej 

 

ĆWIARTKA IV 

Obecna sytuacja: niekorzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jest słabsza od grupy porównawczej i „traci dystans” 

 

ĆWIARTKA I 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: poprawa w ciągu 5 lat 

Gmina jako lider, który powiększył przewagę nad grupą porównawczą 

ĆWIARTKA III 

Obecna sytuacja: korzystna 

Tendencja: pogarszająca się 

Gmina jako lider, lecz ze zmniejszającą się przewagą nad grupą porównawczą 
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Wnioski z analizy 

Stan Gminy na koniec 2018 jest wynikiem działań podejmowanych w trakcie całego 

poprzedniego roku. Jednocześnie stanowi on porównanie do sytuacji na początek 

roku 2018, opisanej w części II Raportu. W celu przeprowadzenia analizy przyjęto 

analogiczną metodę prezentacji pozycji Gminy na tle grupy porównawczej w tych 

samych ośmiu obszarach. W przypadku części parametrów oparto się na prognozie 

danych w stosunku do wartości osiąganych przez grupę porównawczą. Z tego 

względu niektóre z informacji mają charakter poglądowy. Nie zmienia to faktu, 

że przyjęta metodologia pozwala na ogólną oraz uprawnioną merytorycznie ocenę 

Gminy. Pamiętać jednak należy, że uzyskiwana pozycja w poszczególnych obsza-

rach wynika nie tylko z działania władz gminnych, ale także z czynników zewnętrz-

nych o zróżnicowanych źródłach i sile. Wynika to wprost ze złożoności systemu spo-

łeczno-gospodarczego oraz wzajemnych powiązań między jednostkami samorządu 

terytorialnego. W dalszej części podjęto próbę wskazania pozycji Gminy na koniec 

2018 roku i głównych czynników ją kształtujących. 

Klasycznym przykładem powyższych oddziaływań i zależności jest obszar demogra-

fii. Perspektywa jednego roku jest zbyt krótka, aby możliwym stało się dostrzeżenie 

istotnych zmian ludnościowych w jednostce. W tym kontekście ocena sytuacji de-

mograficznej Gminy Nysa nie zmieniła się diametralnie w stosunku do stanu sprzed 

2018 roku. W perspektywie okresu badania liczba ludności Gminy spadła. Co wię-

cej, mając na uwadze trendy ogólnopolskie, również w Nysie zauważalne stają się 

symptomy powolnego procesu starzenia się społeczeństwa. Kontynuacja polityki 

prorodzinnej jest jednym z największych wyzwań w najbliższych latach. 

Finanse publiczne są jedynym spośród ośmiu analizowanych obszarów, w którym 

wyniki wskaźników dla Gminy Nysa kształtują się nieco niżej niż wartości średnie 

w grupie porównawczej. Najmocniejszymi stronami Nysy w zakresie kondycji finan-

sowej są z pewnością wydatki majątkowe, przekraczające przeciętny poziom wśród 

podobnych jednostek samorządu niemal o połowę. W praktyce oznacza to, iż Gmina 

Nysa dokonuje więcej inwestycji niż gminy podobne. Rok 2018 podobnie jak lata 

poprzednie był okresem dużego wysiłku inwestycyjnego, przyczyniającego się do 

rozwoju Gminy Nysa. Wartym uwagi jest również fakt niższego poziomu nakładów 

na utrzymanie administracji, co pozwala przesuwać zaoszczędzone środki na po-

trzebniejsze wydatki. 

Podobnie jak w przypadku początku 2018 roku, wartości wszystkich pozostałych ob-

szarów podlegających analizie, kształtowały się na wyższym poziomie niż wśród po-

równywanych do Gminy Nysa jednostek.  

W obszarze aktywności gospodarczej, kluczowa okazuje się dobra kondycja lokal-

nego rynku pracy, mierzona wskaźnikami bezrobocia. W Gminie Nysa zarówno bez-

robocie rejestrowane, jak i długotrwałe nie stanowiły tak dużego problemu, jak było 

to w przypadku innych jednostek samorządu. Z drugiej strony, działania polegające 

na zwiększaniu konkurencyjności lokalnej gospodarki powinny być kontynuowane. 

Równie dobrym prognostykiem na przyszłość jest poziom wskaźnika wpisów do re-

jestru REGON, średnio o 15% wyższy w Gminie Nysa niż w grupie porównawczej. 

Wskazuje to na większą aktywność gospodarczą mieszkańców. 

Obszarem powiązanym z aktywnością gospodarczą jest sytuacja społeczna, której 

stan na koniec 2018 roku kształtował się w Nysie korzystnie. Przede wszystkim, na-

leży zwrócić uwagę, iż udział ludności korzystającej ze środowiskowej pomocy spo-

łecznej, w tym również dzieci, był w Gminie niższy w odniesieniu do ogółu miesz-
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kańców niż w podobnych jednostkach. Statystyka ta znajduje swoje odzwierciedle-

nie w wydatkach ponoszonych na pomoc społeczną, jak i liczbę przyznawanych 

świadczeń. 

Sytuacja w nyskiej oświacie nie odbiegała znacząco od realiów grupy porównaw-

czej, choć w przypadku niektórych wskaźników cząstkowych obszaru, Gmina Nysa 

zajmowała pozycję lidera. Szczególnie podkreślić należy wartość wydatków inwe-

stycyjnych w oświacie, kształtującą się na poziomie 4% ogółu wydatków Gminy. 

W kontekście podnoszenia jakości nauczania i bezpieczeństwa uczniów jest to nie-

wątpliwie pozytywny sygnał. 

Zarówno stan zagospodarowania przestrzennego, jak i powiązane ze sobą obszary 

infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej kształtowały się w Nysie na 

lepszym poziomie niż w grupie podobnych jednostek samorządu. Jednym z czynni-

ków stanowiących o przewadze jest z pewnością wysoki, niemal 100% poziom ska-

nalizowania Gminy. Podobne wartości osiągają wskaźniki zwodociągowania oraz 

ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Wyzwaniem na przyszłość będzie 

stopniowe i systematyczne zwiększanie poziomu zgazyfikowania Gminy Nysa, na-

bierającym szczególne znaczenie w kontekście walki z negatywnymi skutkami tzw. 

niskiej emisji. W przypadku obszaru gospodarki komunalnej cieszy przede wszyst-

kim rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców Nysy, objawiająca się m.in. 

w niższych wartościach wskaźników zużycia wody, czy produkcji odpadów w przeli-

czeniu na jedną osobę niż w podobnych jednostkach samorządu. W kontekście ładu 

przestrzennego, kluczowe jest konsekwentne zwiększanie udziału terenów pokry-

tych planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego w ogóle powierzchni 

Gminy Nysa. Dlatego należy podkreślić dużą aktywność planistyczną w 2018 roku 

(uchwalenie 6-ciu planów, zmiana 3 i przystąpienie do 5-ciu). Działanie to pozwoli 

z pewnością ograniczyć możliwość występowania negatywnych skutków chaosu 

przestrzennego, objawiających się m.in. w wysokiej wartości wskaźnika liczby wy-

dawanych decyzji o warunkach zabudowy.  
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ZAŁĄCZNIK 1 – METODOLOGIA BADANIA 

Podstawę analizy stanu Gminy Nysa na początek i na koniec 2018 roku stanowi 

wskaźnik syntetyczny. Wykorzystuje się go do badania złożonych zjawisk opisują-

cych więcej niż jedną zmienną. Służy on w szczególności do oceny poziomu spo-

łeczno-gospodarczego jednostki poprzez porównanie poszczególnych mierników  

i otrzymanie jednego syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju. Jest to możliwe 

dzięki standaryzacji różnych zmiennych niezależnie od ich rodzaju, znaku, wielkości 

i jednostek. Na kluczowe etapy tej metody składają się: 

1) dobór odpowiednich wskaźników ze względu na opisywany obszar, repre-

zentacyjność danych i odpowiednią próbę badania; 

2) weryfikacja wskaźników pod względem merytorycznym i statystycznym; 

3) standaryzacja wskaźników, czyli ujednolicenie charakteru zmiennych i do-

prowadzenie różnoimiennych zmiennych do wzajemnej porównywalności; 

4) agregacja zestandaryzowanych zmiennych, czyli wyznaczenie wspólnego 

wskaźnika dla poszczególnych zmiennych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności wybrano 8 kluczowych obsza-

rów z punktu widzenia funkcjonowania gminy, dla których przyporządkowano odpo-

wiednie wskaźniki. Były to: 

1) demografia, 

2) sytuacja społeczna, 

3) kondycja finansowa, 

4) aktywność gospodarcza, 

5) stan oświaty, 

6) infrastruktura techniczna, 

7) gospodarka komunalna, 

8) planowanie przestrzenne. 

Wskaźniki wybrane do badania stopnia rozwoju poszczególnych obszarów przed-

stawia tabela poniżej. Przy doborze wymienionych wskaźników kierowano się 

przede wszystkim ich istotnością z punktu widzenia badanego zjawiska, mierzalno-

ścią, logicznością wzajemnych powiązań oraz całościowym wyjaśnieniem zakresu 

zjawiska.  

Następnie dla każdego obszaru wyznaczono wskaźnik syntetyczny pod względem 

wartości poszczególnych wskaźników w 2018 roku oraz dynamiki z lat 2011-2017.  
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Tabela 17. Wykaz wskaźników objętych analizą stanu gminy na początek i na koniec 2018 roku 

Wskaźnik 
Kierunek 
wpływu* 

Interpretacja wskaźnika 

DEMOGRAFIA 

D1 Liczba ludności + 
Informuje o stanie ludności na terenie gminy. Z punktu widzenia sytuacji demograficznej wzrost liczby mieszkańców oceniany jest korzyst-
nie. 

D2 Migracje mieszkańców + 
Saldo migracji ludności na 1000 mieszkańców. Wskaźnik stanowi informację o różnicy pomiędzy osobami wprowadzającymi się do gminy 
a osobami opuszczającymi gminę. Pożądane jest posiadanie wysokiego dodatniego salda, ponieważ świadczy to o stworzeniu atrakcyj-
nych warunków do mieszkania. 

D3 
Mieszkańcy w wieku kreatyw-
nym 

+ 
Wskaźnik informuje o liczbie mieszkańców w wieku 25-34 lat przypadającej na 1.000 mieszkańców. Jego wysoka wartość pozytywnie 
wpływa na gminę, ponieważ wskazuje na liczbę mieszkańców, którzy mogą stanowić główną siłę napędową rozwoju ekonomicznego. 

D4 Małżeństwa + 
Liczba małżeństw przypadająca na 1.000 mieszkańców. Większa wartość wskaźnika oznacza poprawę potencjału do zwiększenia przyro-
stu naturalnego, a tym samym do poprawy sytuacji demograficznej gminy. 

D5 Współczynnik dzietności + 
Parametr określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Wskaźnik silnie związany 
z zastępowalnością pokoleń, dlatego wysoka wartość parametru jest oceniana pozytywnie. 

D6 Przyrost naturalny + 
Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wysoki przyrost naturalny informuje  o skuteczności działań podejmowanych 
przez lokalne władze. Wskaźnik przeliczony na 1.000 mieszkańców. 

D7 
Senioralne obciążenie demo-
graficzne 

- 
Wskaźnik obliczony  poprzez podzielenie ludności w wieku poprodukcyjnym przez ludność w wieku produkcyjnym. Wyższa jego wartość 
oznacza słabnący potencjał lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości mieszkańców. 

D8 Zastępowalność pokoleń + 
Współczynnik będący relacją liczby osób w wieku 0-14 do liczby osób powyżej 64 roku życia. Im wyższa wartość parametru, tym lesza 
sytuacja demograficzna gminy. Przyjmuje się, że prosta zastępowalność pokoleń jest możliwa do osiągnięcia, jeśli wskaźnik osiąga warto-
ści z przedziału między 2,10 – 2,15. 

D9 
Perspektywa kapitału ludz-
kiego 

+ 

Parametr określono jako różnicę liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat, którą następnie podzielono na 1.000 mieszkańców. 
Wskaźnik łączy w sobie informację o liczbie osób zbliżających się do końca kariery zawodowej (50-64 lata) z liczbą osób, które w najbliż-
szym czasie będą ją rozpoczynały (10-24 lata). Mając na uwadze sytuację demograficzną, korzystne jest osiąganie wysokich wartości tego 
wskaźnika. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 

S1 Wydatki na ochronę zdrowia + 
Wskaźnik oznacza wartość wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wskaźnik wyrażony w zł. Wysoka war-
tość wskaźnika świadczy o wysokim poziomie finansowania ochrony zdrowia w gminie. 

S2 Wydatki na pomoc społeczną - 
Wskaźnik oznacza wielkość wydatków na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość wskaźnika oznacza 
ubożenie się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na pomoc mieszkańcom ze strony gminy. 

S3 
Osoby korzystające ze środo-
wiskowej pomocy społecznej 

- 
Wskaźnik oznacza udział liczby osób korzystających z środowiskowej pomocy społecznej w ogóle mieszkańców. Wyższy wskaźnik ozna-
cza zwiększone zapotrzebowanie na środowiskową pomoc społeczną wśród mieszkańców gminy. 
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S4 
Dzieci otrzymujące zasiłek ro-
dzinny 

- 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 0-18 lat. Im większa wartość wskaźnika oznacza, że 
rośnie udział dzieci potrzebujących pomocy. Wskaźnik wyrażony w %. 

S5 Kwota świadczeń rodzinnych - 
Wskaźnik oznacza kwotę świadczeń rodzinnych przyznawanych przez gminę w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Im wyższa kwota, tym 
większe zapotrzebowanie na świadczenia rodzinne w gminie. Wskaźnik wyrażony w zł. 

S6 Wielkość mieszkań + 
Wskaźnik oznacza przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania przypadającą na jednego mieszkańca. Wyższa wartość wskaźnika ozna-
cza zamożniejsze społeczeństwo. Wskaźnik wyrażony w m2. 

S7 Zagęszczenie mieszkań - Wskaźnik oznacza przeciętną liczbę osób na 1 mieszkanie. Niska wartość wskaźnika oznacza gorszą sytuację materialną mieszkańców. 

S8 
Liczba przyznanych dodatków 
mieszkaniowych 

- 
Wskaźnik oznacza liczbę przyznanych dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość oznacza większe 
zapotrzebowanie na dodatki mieszkaniowe wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik wyrażony w osobach. 

S9 
Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych 

- 
Wskaźnik oznacza kwotę wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość oznacza większe zapotrzebo-
wanie na dodatki mieszkaniowe wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik wyrażony w zł. 

KONDYCJA FINANSOWA 

F1 Poziom dochodów + 
Wskaźnik obliczono dzieląc sumę wszystkich dochodów budżetowych przez liczbę mieszkańców. Wysoka wartość parametru świadczy  
o zamożności gminy. 

F2 Dochody własne + 
Dochody własne są kategorią, na którą gmina ma największy wpływ zarówno pod względem ich ustalania jak i poboru. Dlatego ze względu 
na ocenę kondycji finansowej pożądane jest posiadanie jak największych wpływów ze źródeł zaliczanych do dochodów własnych. Wskaź-
nik został obliczony na jednego mieszkańca.  

F3 Udział dochodów własnych + 
Suma dochodów własnych podzielona przez wartość dochodów ogółem pozwala na określenie poziomu samodzielności finansowej gminy. 
Im większa wartość wskaźnika, tym gmina posiada większą swobodę w zakresie realizacji zadań własnych. 

F4 
Udział podatków i opłat lokal-
nych 

+ 
Podatki i opłaty lokalne podzielone przez dochody ogółem. Ze względu na sposób ustalania i gromadzenia tego rodzaju dochodów, lokalne 
władze posiadają bezpośredni wpływ na stawki, a tym samym również na wysokość osiąganych dochodów. Wyższa wartość wskaźnika 
informuje o większej liczbie podatników, a także wskazuje na dobre wykorzystywanie bazy podatkowej. 

F5 Dochody majątkowe + 
Wskaźnik określa wartość wszystkich dochodów majątkowych (m. in. dotacje UE) przypadającą na jednego mieszkańca. Wysoka wartość 
parametru pozytywnie świadczy o skuteczności działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyj-
nych. 

F6 Udział dochodów majątkowych + 
Wskaźnik określono poprzez podzielenie łącznej wartości dochodów majątkowych przez dochody ogółem. Jego wysoka wartość odzwier-
ciedla sposób finansowania zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku oraz uzyskiwanych dotacji. 

F7 Udział dotacji z UE + 
Udział dotacji z UE w dochodach ogółem pozwala na określenie priorytetów działalności władz lokalnych i skuteczności ich realizacji. 
Wskaźnik osiągający wyższe wartości oznacza dobre wykorzystanie możliwości pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków na reali-
zację zadań inwestycyjnych. 

F8 Poziom wydatków - 
Wartość wydatków budżetowych w danym roku podzielona przez liczbę mieszkańców. Wskaźnik informuje o łącznych nakładach na reali-
zację wszystkich zadań wykonywanych przez gminę, dlatego jego mniejsza wartość powinna być interpretowana jako niższy koszt realiza-
cji i wyraz gospodarności. 

F9 Udział wydatków majątkowych + 
Wskaźnik informuje o procentowym udziale wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Świadczy o wysokości nakładów na realizację 
inwestycji i przyjętych priorytetach w zakresie realizacji zadań własnych. 
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F10 Udział wydatków UE + 
Parametr określający wydatki z udziałem środków UE w wydatkach ogółem. Wyższa wartość oznacza korzystniejszy dla budżetu gminy 
sposób finansowania realizacji zadań własnych. 

F11 Wydatki na administrację - 
Wydatki na funkcjonowanie urzędu oraz Rady podzielone przez wydatki ogółem. Wskaźnik informuje o nakładach na obsługę administra-
cyjną realizowanych zadań. Pozytywnie jest oceniana sytuacja, gdy jego wartość maleje. 

F12 Wynik budżetu bieżącego + 
Różnica wynikająca z odjęcia od dochodów bieżących sumy wydatków bieżących. Im wyższa wartość wskaźnika, tym więcej środków po-
siada gmina na realizację zadań inwestycyjnych. Wskaźnik został obliczony na jednego mieszkańca. 

F13 Zdolność kredytowa + 
Wskaźnik odzwierciedlający relację wyniku operacyjnego do dochodów ogółem. Jego poszczególne elementy wchodzą w skład wskaźnika 
z art. 243 u.f.p., dlatego przekładają się na zdolność gminy do zaciągania i obsługi zobowiązań. Powoduje to, że im wyższa wartość para-
metru, tym lepsza jest kondycja finansowa gminy. 

F14 Samodzielność finansowa + 
Parametr stanowi sumę nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe, która następnie została podzielona przez wartość wy-
datków majątkowych. Jego zbadanie pozwala na określenie, jaką wartość inwestycji gmina może realizować ze środków własnych, dlatego 
korzystne jest gdy wskaźnik osiąga wysokie wartości. 

F15 Obciążenie spłatą długu - 
Łączna wartość zadłużenia przypadająca na jednego mieszkańca. Wskaźnik informuje o sumie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 
lub emisji obligacji, które pozostają do spłaty. Jego zbyt wysoka wartość nie jest dobrze oceniana, ponieważ skutkuje koniecznością prze-
znaczenia większej części dochodów na spłatę zadłużenia, co ogranicza elastyczność finansową gminy.  

F16 Poziom zadłużenia - 
Wskaźnik stanowiący wynik dzielenia kwoty długu przez dochody ogółem. W przeszłości za granicę racjonalnego poziomu zadłużenia 
gminy uważano 60%. Obecnie limit ten ma mniejsze znaczenie, jednakże wyższa wartość wskaźnika może oznaczać utrudnioną spłatę 
zadłużenia lub niepotrzebne wydłużanie okresu spłaty. 

F17 
Spłaty i koszty obsługi zadłu-
żenia 

- 
Suma spłat kredytów, pożyczek lub wykupów obligacji powiększona o płacone odsetki, a następnie podzielona przez dochody ogółem. 
Wskaźnik stanowi lewą stronę nierówności określonej w art. 243 u.f.p. i odpowiada za rzeczywiste obciążenie spłatą długu. Przy ocenie 
kondycji finansowej wyższe wartości parametru oceniane są niekorzystnie. 

F18 Koszt obsługi długu - 
Wskaźnik informuje o wartości wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Wy-
soka wartość parametru może oznaczać, że w ramach zawartych umów gmina ma niekorzystne stawki oprocentowania zaciągniętych zo-
bowiązań. 

F19 Środki do dyspozycji + 
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Większa kwota pozostała po uwzględnieniu spłaty długu korzystnie wpływa na 
kondycję finansową. Wskaźnik został obliczony na jednego mieszkańca. 

F20 
Udział wolnych środków w do-
chodach bieżących 

+ 
Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty długu do kwoty dochodów bieżących. Wskaźnik pozwala na ocenę siły i stabil-
ności lokalnych finansów, dlatego pożądane jest zwiększanie jego wartości. 

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA 

GL1 
Osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą 

+ 
Wskaźnik oznacza liczbę osób prowadzących własną działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. Cha-
rakteryzuje przedsiębiorczość oraz potencjał rozwoju gospodarki lokalnej. Im wyższy wskaźnik, tym większy potencjał rozwoju gospodarki 
lokalnej. 

GL2 Gminne spółki handlowe + 
Wskaźnik oznacza liczbę spółek prawa handlowego, w których gmina jest większościowym udziałowcem. Im większa wartość wskaźnika, 
tym większe czynne zaangażowanie w gospodarkę lokalną. 



 
Załącznik 1 – Metodologia badania 

Strona | 55

GL3 Liczba wpisów do REGON + 
Wskaźnik oznacza podmioty wpisane do REGON na 1000 ludności. Większa wartość wskaźnika sugeruje poprawę koniunktury w gospo-
darce lokalnej. 

GL4 Liczba wypisów z REGON - 
Wskaźnik oznacza podmioty wypisane z REGON na 1000 ludności. Większa wartość wskaźnika sugeruje pogorszenie koniunktury w go-
spodarce lokalnej. 

GL5 Wpływy z PIT + 
Wskaźnik oznacza wpływy z tytułu udziału w PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym. Większa wartość wskaźnika 
oznacza poprawę stanu finansów gminy oraz poprawę koniunktury w gospodarce lokalnej. 

GL6 Wpływy z CIT + 
Wskaźnik oznacza udział wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w dochodach ogółem. Wyrażony jest w %. Większa wartość wskaźnika 
oznacza poprawę stanu finansów gminy oraz poprawę koniunktury w gospodarce lokalnej. 

GL7 
Siła podatkowa gospodarki lo-
kalnej 

+ 
Wskaźnik oznacza udział wpływów z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne powiększonego o podatek od środków 
transportowych do dochodów ogółem. Wyrażony jest w %. Wyższa wartość relacji świadczy o dobrej koniunkturze i sytuacji lokalnych 
przedsiębiorców. 

GL8 Polityka podatkowa + 

Wskaźnik przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, rozłożenia podatku na raty w podatku od 
środków transportowych oraz podatku od nieruchomości płaconym przez osoby prawne. Wartość ta została podzielona przez łączne 
wpływy obu wyżej wymienionych podatków. Wyższa wartość wskaźnika świadczy o tworzeniu korzystniejszych warunków dla rozwoju lo-
kalnej przedsiębiorczości. 

GL9 Wpływy z koncesji + 
Wskaźnik przedstawia wartość wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wyższa war-
tość wskaźnika sugeruje rozwój gospodarki lokalnej, m.in. poprzez powstawanie nowych punktów gastronomicznych, sklepów spożyw-
czych itp. 

GL10 
Bezrobocie wśród osób 
w wieku produkcyjnym 

- 
Wskaźnik oznacza udział osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym. Charakteryzuje on rynek pracy w gminie. Im wyższy 
udział osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. 

GL11 Długotrwałe bezrobocie - 
Wskaźnik oznacza udział osób bezrobotnych powyżej 1 roku w ogóle osób bezrobotnych. Im wyższy stosunek osób długotrwale bezrobot-
nych w ogóle osób bezrobotnych, tym mniejsza elastyczność oraz dopasowanie strukturalne lokalnego rynku pracy. 

GL12 Bezrobocie rejestrowane - 
Wskaźnik oznacza liczbę bezrobotnych zarejestrowanych ogółem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Im wyższy udział osób bezrobot-
nych w ogóle mieszkańców, tym gorszy stan lokalnego rynku pracy. 

JAKOŚĆOŚWIATY 

O1 Liczba dzieci w przedszkolach + 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat. Wysoka wartość 
wskaźnika świadczy zarówno o dostępności infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych dzieci, jak i chęci korzystania z tej 
formy opieki dla potomstwa przez rodziców. 

O2 Obciążenie przedszkoli - 
Wskaźnik oznacza liczbę dzieci w wieku 3-5 lat na 1 miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego. Wartość wskaźnika znacząco 
przekraczająca 1 świadczy o niedostosowaniu infrastruktury edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych dzieci do potrzeb mieszkańców. 

O3 Współczynnik skolaryzacji + 
Wskaźnik oznacza współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych. Jest to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie 
kształcenia do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym lepiej. Wyrażony jest w %. Wartości powyżej 100% wskazują na obecność uczniów spoza gminy. 

O4 
Średnia liczebność oddziałów 
w SP 

- Wskaźnik oznacza liczbę uczniów na oddział w szkole podstawowej. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej korzystne warunki nauki. 
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O5 
Średnia liczba uczniów na na-
uczyciela w SP 

- 
Wskaźnik wskazuje na średnią liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Im wyższa wartość wskaźnika, tym mniej korzystne 
warunki nauki. 

O6 
Wartość subwencji oświatowej 
przypadająca na ucznia 

+ 
Wskaźnik oznacza wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o wyższym poziomie finansowania 
oświaty z budżetu państwa.. 

O7 
Pokrycie wydatków oświato-
wych subwencją oświatową 

- 
Wskaźnik oznacza stosunek wartości wydatków oświatowych do subwencji oświatowej. Wskaźnik powyżej 1 świadczy o tym, że gmina nie 
pokrywa całości wydatków na oświatę subwencją oświatową, w efekcie ponosi dodatkowe nakłady na rozwój oświaty. 

O8 Wydatki oświatowe na ucznia + 
Wskaźnik oznacza wysokość wydatków oświatowych na 1 ucznia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o wysokim poziomie finansowania 
oświaty w gminie. 

O9 
Nakłady na godzinę nauczania 
w szkole 

+ 
Wskaźnik oznacza średnią wartość wydatków na zrealizowanie jednej godziny lekcyjnej w ramach nauczania podstawowego. Wyższa 
wartość wskaźnika oznacza zapewnienie lepszego finansowania zadań oświatowych co powinno przekładać się na standard i jakość nau-
czania. 

O10 Inwestycje w oświatę + 
Wskaźnik oznacza stosunek wydatków majątkowych w oświacie do wydatków ogółem. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na odpo-
wiedni poziom inwestycji w oświacie, a tym samym wzrost jakości warunków nauczania w gminie. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

IT1 
Nakłady na transport i łącz-
ność 

+ 
Wskaźnik oznacza wartość wydatków bieżących w dziale 600 (transport i łączność) w ogóle wydatków. Wyższa wartość wskaźnika świad-
czy o wysokich nakładach na bieżące utrzymanie dróg. Wyrażony jest w %. 

IT2 Dostępność do sieci gazowej + 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci gazowej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa dostęp-
ność mieszkańców do sieci gazowej. Wyrażony jest w %. 

IT3 
Stopień zwodociągowania 
gminy 

+ 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa do-
stępność mieszkańców do sieci wodociągowej. Wyrażony jest w %. 

IT4 Stopień skanalizowania gminy + 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa do-
stępność mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Wyrażony jest w %. 

IT5 
Korzystający z oczyszczalni 
ścieków 

+ 
Wskaźnik oznacza udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ludności ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika tym więcej ście-
ków zostaje oczyszczonych. Wyrażony jest w %. 

IT6 
Rozwój infrastruktury technicz-
nej 

+ 
Wskaźnik oznacza wartość wydatków inwestycyjnych na gospodarkę komunalną (działy 400, 600 i 900 klasyfikacji budżetowej) w stosunku 
do ogółu wydatków. Wyższe nakłady inwestycyjne oznaczają zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej dla mieszkańców, Wskaź-
nik wyrażony jest w %. 

IT7 
Awaryjność sieci wodociągo-
wej  

- Wskaźnik oznacza liczbę awarii sieci wodociągowej na 1000 przyłączy. Wyższy wskaźnik oznacza gorszą jakość sieci. 

IT8 
Awaryjność sieci kanalizacyj-
nej  

- Wskaźnik oznacza liczbę awarii sieci kanalizacyjnej na 1000 przyłączy. Wyższy wskaźnik oznacza gorszą jakość sieci. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

GK1 
Zużycie wody przez mieszkań-
ców 

- 
Wskaźnik oznacza zużycie wody na 1 mieszkańca gminy. Wyrażony w m3. Wyższe zużycie wody powoduje większe nakłady na jej 
oczyszczanie i pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego. 
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GK2 
Odprowadzanie ścieków prze-
mysłowych 

- 
Wskaźnik oznacza ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych na mieszkańca/ Wyrażony jest w m3. Wyższa wartość wskaźnika ozna-
cza wzrost zanieczyszczenia środowiska, w tym wód i gleb. 

GK3 Dopłaty do wody i ścieków + 
Wskaźnik oznacza wysokość dopłat do wody i ścieków przez gminę na 1 mieszkańca. Wyższe dopłaty oznaczają większe odciążenie 
mieszkańców gminy w ponoszonych kosztach na usługi komunalne. 

GK4 Zebrane odpady zmieszane - 
Wskaźnik oznacza wielkość odpadów zmieszanych odebranych w ciągu roku na 1 mieszkańca. Wyrażony jest w kg. Wyższa wartość 
wskaźnika oznacza pogorszenia się jakości środowiska przyrodniczego i nieskuteczność systemu segregacji odpadów. 

GK5 
Rentowność gospodarki odpa-
dami 

+ 

Wskaźnik oznacza stosunek dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 klasyfikacji budżetowej) 
do wydatków związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002). Wartość równa 1 świadczy o tym, że gmina w całości pokrywa wydatki 
na gospodarkę odpadami wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wartość poniżej 1 oznacza, że gmina po-
nosi większe wydatki, niż dochody z tego tytułu. 

GK6 
Nakłady na publiczny transport 
zbiorowy 

+ 
Wskaźnik oznacza wielkość wydatków na publiczny transport zbiorowy (rozdział 60004 klasyfikacji budżetowej) w wydatkach ogółem. Wy-
rażony jest w %.  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

GP1 Powierzchnia objęta MPZP + 
Wskaźnik oznacza udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ogólnej powierzchni gminy. De-
cyduje o jakości zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Im większa powierzchnia gminy objęta MPZP tym większa kontrola 
gminy w zakresie planowania przestrzennego. Wyrażony jest w %. 

GP2 Wydatki na MPZP + 
Wskaźnik oznacza udział wydatków na MPZP (zgodnie z rozdziałem 71004 klasyfikacji budżetowej) w wydatkach w dziale 710. Wyższy 
wskaźnik oznacza większe nakłady na opracowanie lub zmianę MPZP, co zwiększa jakość planowania przestrzennego w gminie. Wyra-
żony jest w %. 

GP3 Decyzje WZ ogółem - 
Wskaźnik oznacza liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Więcej wydanych decyzji WZ 
w gminie oznacza utratę kontroli gminy nad planowaniem przestrzennym, co skutkuje pogorszeniem jakości przestrzeni publicznej i chao-
sem przestrzennym. 

GP4 
Decyzje WZ dla zabudowy jed-
norodzinnej 

- 
Wskaźnik oznacza udział liczby wydanych decyzji o WZ dla zabudowy jednorodzinnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyższy 
wskaźnik oznacza większe rozprzestrzenianie się zabudowy mieszkaniowej w chaotyczny sposób. Wyrażony jest w %. 

GP5 Obszary prawnie chronione - 
Wskaźnik oznacza udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni gminy. Wyższy wskaźnik oznacza większe ograniczenie 
sposobu zagospodarowania powierzchni gminy. Wyrażony jest w %. 

*Objaśnienia: kierunek wpływu „+” oznacza, że wzrost wartości wskaźnika prowadzi do poprawy sytuacji gminy; kierunek wpływu „-" oznacza, że spadek wartości wskaźnika prowadzi do poprawy 

sytuacji gminy. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak wskazano powyżej, wyznaczenie syntetycznej miary wzrostu wiąże się ze stan-

daryzacją wskaźników w celu sprowadzenia zmiennych o różniej wartości i jednost-

kach do wzajemnej porównywalności. Standaryzacja z kolei wiąże się z określeniem 

kierunku wpływu każdego ze wskaźników, czyli identyfikacją, czy dany wskaźnik jest 

stymulantą (jego wzrost jest korzystny dla gminy), czy destymulantą (zmienna, dla 

której wzrost wartości negatywnie wpływa na gminę) oraz doborem odpowiedniej 

grupy porównawczej, aby opisywaną gminę odnieść do średniej dla podobnych 

gmin. 

Przy doborze grup porównawczych kierowano się klasyfikacją funkcjonalną gmin na 

potrzeby monitoringu planowania przestrzennego przeprowadzoną przez Śleszyń-

skiego i Komornickiego przedstawioną w tabeli poniżej. Podział ten umożliwia po-

równanie gmin o podobnym potencjale rozwoju z punktu widzenia ich lokalizacji oraz 

pełnionych funkcji na poziomie lokalnym czy też regionalnym. Dodatkowo gminy na-

leżące do tej samej klasy funkcjonalnej podzielono na ich rodzaj (miasta na prawach 

powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie). W efekcie otrzymano 24 grupy 

porównawcze. 

Tabela 18. Dobór grup porównawczych 

Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania prze-
strzennego (Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki) 

Liczba 
gmin 

A 
Rdzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (stolic wo-
jewództw) 

33 

B 
Strefy zewnętrzne Miejskich Obszarów Funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 
(stolic województw) 

266 

C Rdzenie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 55 

D Strefy zewnętrzne obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych 201 

E Miasta - ośrodki wielofunkcyjne 142 

F Gminy z rozwiniętą funkcją transportową 137 

G 
Gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolniczych (turystyka oraz funkcje 
wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy) 

222 

H Gminy z intensywnie rozwiniętą funkcją rolniczą 496 

I Gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą 665 

J Gminy ekstensywnie zagospodarowane (funkcje leśne, ochrony przyrody) 262 

Źródło: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski. 

Z tego względu Gmina Nysa została zaklasyfikowana do miast – ośrodków wielo-

funkcyjnych. Całkowity skład grupy porównawczej Gminy Nysa przedstawia tabela 

poniżej. 
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Tabela 19. Skład grupy porównawczej Gminy Nysa 

Miasta - ośrodki wielofunkcyjne 

Pieszyce Olkusz Łapy Pleszew 

Ząbkowice Śląskie Wadowice Sokółka Rawicz 

Nakło nad Notecią Kozienice Bytów Szamotuły 

Świecie Pułtusk Jędrzejów Środa Wielkopolska 

Łęczna Wyszków Końskie Śrem 

Świebodzin Kluczbork Staszów Września 

Opoczno Namysłów Olecko Choszczno 

Wieluń Nysa Gostyń Gryfice 

Chrzanów Prudnik Jarocin  

Libiąż Strzelce Opolskie Krotoszyn  

Trzebinia Ropczyce Oborniki  

Źródło: opracowanie własne. 

W celu standaryzacji wskaźników posłużono się metodą wyrażoną wzorem: 

𝑥′𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−�̅�𝑔𝑝
𝑠𝑔𝑝

, gdy zmienna jest stymulantą lub 

𝑥′𝑖𝑗 =
�̅�𝑔𝑝−𝑥𝑖𝑗
𝑠𝑔𝑝

, gdy zmienna jest destymulantą, 

gdzie: 

𝑥′𝑖𝑗  – standaryzowana wartość wskaźnika w badanej gminie,  

𝑥𝑖𝑗– wartość empiryczna wskaźnika w badanej gminie, 

�̅�𝑔𝑝 – średnia wartość grupy porównawczej, 

𝑠𝑔𝑝 – odchylenie standardowe grupy porównawczej. 

W ten sposób wartości większe od średniej dla grupy porównawczej po standaryzacji 

będą przyjmowały wartość dodatnią (korzystniejszą dla analizowanej gminy), nato-

miast wartości mniejsze od średniej – wartość ujemną (niekorzystną dla analizowa-

nej gminy).  

Standaryzacji poddano również dynamikę wzrostu lub spadku danego wskaźnika 

w celu określenia jego tendencji na tle grupy porównawczej. Z tego względu wyższa 

dynamika do średniej dynamiki w grupie porównawczej przyjmuje wartości dodatnie 

(poprawiające się dla analizowanej gminy), natomiast niższa dynamika od średniej 

– wartości ujemne (pogarszające się dla analizowanej gminy). 

Ostatnim etapem obliczenia wskaźników syntetycznych dla każdego z analizowa-

nych obszarów było zastosowanie często wykorzystywanej przez badaczy agregacji 

bezwzorcowej. Stanowi ona średnią arytmetyczną zestandaryzowanych cech. War-

tości wskaźników syntetycznych posłużyły również do wyznaczenia dynamiki zacho-

dzących procesów dla analizowanej gminy.
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ZAŁĄCZNIK 2 – AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Tabela 20. Akty prawa miejscowego uchwalone przez Gminę Nysa w 2018 roku 

Data uchwalenia Akt prawa miejscowego 

20.12.2018 
UCHWAŁA  nr IV/36/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 20 grudnia 
2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie 

20.12.2018 
UCHWAŁA  nr IV/30/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 20 grudnia 
2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

20.12.2018 

UCHWAŁA  nr IV/29/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 20 grudnia 
2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

20.12.2018 

UCHWAŁA  nr IV/28/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 20 grudnia 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Nysa  

03.12.2018 
UCHWAŁA  nr III/21/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 3 grudnia 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

03.12.2018 

UCHWAŁA  nr III/27/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 3 grudnia 
2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniają-
cego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych progra-
mem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

13.11.2018 
UCHWAŁA  nr LIX/890/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

13.11.2018 

UCHWAŁA  nr LIX/892/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

13.11.2018 

UCHWAŁA  nr LIX/889/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości  

13.11.2018 
UCHWAŁA  nr LIX/888/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa  

13.11.2018 

UCHWAŁA  nr LIX/887/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 13 listopada 
2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprze-
daży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego 
na obszarze Gminy Nysa 

24.10.2018 
UCHWAŁA  nr LVIII/882/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 
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24.10.2018 

UCHWAŁA  nr LVIII/873/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie 
ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, 
Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego 

24.10.2018 

UCHWAŁA  nr LVIII/872/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejo-
nie ulicy Morcinka 

24.10.2018 
UCHWAŁA  nr LVIII/881/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do 
wykonania w ramach budżetu obywatelskiego  

24.10.2018 
UCHWAŁA  nr LVIII/879/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa  

24.10.2018 

UCHWAŁA  nr LVIII/876/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny nieruchomości sprzedawanej w wyniku uwzględnienia rosz-
czenia z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami 

24.10.2018 
UCHWAŁA  nr LVIII/880/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa  

25.09.2018 
UCHWAŁA  nr LVII/859/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

25.09.2018 
UCHWAŁA  nr LVII/856/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia arty-
styczne dla uczniów 

25.09.2018 
UCHWAŁA  nr LVII/865/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w  Nysie oraz nada-
nia jej Statutu 

25.09.2018 
UCHWAŁA  nr LVII/864/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

25.09.2018 
UCHWAŁA  nr LVII/863/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych  

25.09.2018 

UCHWAŁA  nr LVII/858/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 
o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasa-
żerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach 
porozumień międzygminnych  

25.09.2018 

UCHWAŁA  nr LVII/857/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Ny-
sie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i za-
sad korzystania z tych przystanków 

25.09.2018 

UCHWAŁA  nr LVII/854/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 25 września 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Ny-
sie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadcze-
nia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę 
Nysa  

12.09.2018 
UCHWAŁA  nr LVI/849/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 12 września 
2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania 
w ramach budżetu obywatelskiego  
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12.09.2018 

UCHWAŁA  nr LVI/842/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 12 września 
2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wy-
borach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r. 

12.09.2018 

UCHWAŁA  nr LVI/841/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 12 września 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych  

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/837/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/835/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/834/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksy-
malnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/833/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 
lub ich części, w których wykonano remont elewacji  

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/832/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa  

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/831/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia arty-
styczne dla uczniów 

22.08.2018 
UCHWAŁA  nr LV/830/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez pu-
bliczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa  

22.08.2018 

UCHWAŁA  nr LV/828/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 sierpnia 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Nysa  

05.07.2018 

UCHWAŁA  nr LIII/797/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii 
Gierczak i Bohaterów Warszawy  

05.07.2018 
UCHWAŁA  nr LIII/821/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

05.07.2018 

UCHWAŁA  nr LIII/808/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów 
w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy 
dla Olimpijczyka” 

05.07.2018 

UCHWAŁA  nr LIII/807/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów 
w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Bur-
mistrza Nysy"  

05.07.2018 
UCHWAŁA  nr LIII/806/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów 
w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”  

05.07.2018 
UCHWAŁA  nr LIII/803/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
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05.07.2018 

UCHWAŁA  nr LIII/801/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na 
terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów sa-
mochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych 
opłat 

05.07.2018 

UCHWAŁA  nr LIII/800/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Ny-
sie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i za-
sad korzystania z tych przystanków 

05.07.2018 

UCHWAŁA  nr LIII/799/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Ny-
sie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków 

20.06.2018 
UCHWAŁA  nr LII/790/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 20 czerwca 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

20.06.2018 

UCHWAŁA  nr LII/787/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 20 czerwca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/636/17 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na tere-
nie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego” 

18.05.2018 
UCHWAŁA  nr LI/779/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 18 maja 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

18.05.2018 

UCHWAŁA  nr LI/762/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 18 maja 
2018 r. zmieniająca uchwałę Nr L/745/18 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywa-
nia napojów alkoholowych w miejscach publicznych  

18.05.2018 
UCHWAŁA  nr LI/761/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 18 maja 
2018 r. w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położo-
nych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego  

24.04.2018 

UCHWAŁA  nr L/747/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi 
Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia gra-
nicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

24.04.2018 
UCHWAŁA  nr L/751/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok w zakre-
sie podziału wolnych środków z 2017 roku 

24.04.2018 
UCHWAŁA  nr L/750/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

24.04.2018 

UCHWAŁA  nr L/755/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 

24.04.2018 
UCHWAŁA  nr L/746/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Dziennego Domu Pobytu w Ny-
sie im. Jerzego Kozarzewskiego 

24.04.2018 
UCHWAŁA  nr L/745/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 24 kwietnia 
2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoho-
lowych w miejscach publicznych 
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28.03.2018 

UCHWAŁA  nr XLIX/736/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Mor-
cinka* 

28.03.2018 

UCHWAŁA  nr XLIX/735/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy 
Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego* 

28.03.2018 
UCHWAŁA  nr XLIX/743/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

28.03.2018 

UCHWAŁA  nr XLIX/742/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wy-
borczych 

28.03.2018 

UCHWAŁA  nr XLIX/741/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu 

27.02.2018 

UCHWAŁA  nr XLVIII/716/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 27 lutego 
2018 r .w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona 
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

27.02.2018 
UCHWAŁA  nr XLVIII/706/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

27.02.2018 

UCHWAŁA  nr XLVIII/721/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Nysa na 2018 rok. 

27.02.2018 

UCHWAŁA  nr XLVIII/710/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 27 lutego 
2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa  

27.02.2018 

UCHWAŁA  nr XLVIII/708/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z bu-
dżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną 
powietrza  

27.02.2018 
UCHWAŁA  nr XLVIII/709/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących do-
chody budżetu Gminy Nysa instrumentem płatniczym  

22.01.2018 
UCHWAŁA  nr XLVII/705/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 stycznia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok 

22.01.2018 

UCHWAŁA  nr XLVII/703/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bu-
dżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wycho-
wania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na tere-
nie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jed-
nostkami samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli pra-
widłowości ich pobrania i wykorzystania. 

22.01.2018 

UCHWAŁA  nr XLVII/700/18 Rada Miejska w Nysie  z dnia 22 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Nysa 
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19.12.2017 

UCHWAŁA  nr XLVI/679/17 Rada Miejska w Nysie  z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii 
Gierczak i Bohaterów Warszawy  

19.12.2017 

UCHWAŁA  nr XLVI/678/17 Rada Miejska w Nysie  z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 
3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej  

19.12.2017 

UCHWAŁA  nr XLVI/677/17 Rada Miejska w Nysie  z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi 
Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia gra-
nicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* 

19.12.2017 

UCHWAŁA  nr XLVI/676/17 Rada Miejska w Nysie  z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie 
Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jako-
ściowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane* 

19.12.2017 
UCHWAŁA  nr XLVI/693/17 Rada Miejska w Nysie  z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok 

19.12.2017 
UCHWAŁA  nr XLVI/675/17 Rada Miejska w Nysie  z dnia 19 grudnia 
2017 r .w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabyt-
kami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa" 

*Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr IN.I.743.3.1.2018.KD Wojewoda Opolski  z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/676/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 

grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów ja-

kościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

*Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr IN.I.743.10.2018.MK Wojewoda Opolski  z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XLVI/677/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 

grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia 

granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

*Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr IN.I.743.33.2018.MK Wojewoda Opolski  z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/736/2018 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysa w re-

jonie ulicy Morcinka 

*Rozstrzygnięcie nadzorcze  nr IN.I.743.32.2018.AD Wojewoda Opolski  z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 

stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów 

i miasta Nysa w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego 

Źródło: opracowanie własne. 
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